-1OBEC LOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

ZÁPISNICA
ZO 4. ZASADNUTIA
POSLANCOV
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
LOVCE VO
VOLEBNOM OBDOBÍ
2018 - 2022
ZO DŇA
27. júna 2019.

-2V poradí štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovce vo volebnom období
2018 -2022 zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na deň
27.06.2019 začalo o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce Lovce / viď. Príloha č.1 pozvánka/.
Prítomní poslanci: Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan Kováč, Mgr. Roman Martiška,
Miroslav Greguš.
Hlavný kontrolór: Ing. Ján Malý – prítomný
Prítomní: podľa prezenčnej listiny / viď. Príloha č. 2/
Návrh Programu: / viď. príloha č. 1 – pozvánka/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 – hlavný kontrolór.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za rok 2018.
Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2018.
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parcely reg. C, číslo 1547/11,
výmera 96 m2, záhrada, LV 1078 obcou Lovce od Karola Mlynku a Marcely
Pálenikovej.
9. Návrh - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia
od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
10. Návrh - Dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ.
11. Rôzne.
12. Záver.
K bodu 1: Otvorenie.
Starosta obce Lovce Mgr. František Richter otvoril štvrté zasadnutie OZ vo volebnom
období 2018 – 2022 o 19.00 hodine a privítal poslancov, hlavného kontrolóra,
a zamestnankyne obecného úradu. Ďalej konštatoval, že sú prítomní na zasadnutí 5 poslanci Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan Kováč, Mgr. Roman Martiška, Miroslav Greguš.
Starosta obce skonštatoval, že OZ Lovce je uznášania schopné. Všetky podklady na
štvrté rokovanie OZ boli v zákonnej lehote zverejnené na úradnej tabuli obce Lovce a tiež boli
poslané elektronickou poštou poslancom na pripomienkovanie. Zo strany poslancov ani od
občanov obce Lovce neboli do dnešného dňa prijaté žiadne podnety na pripomienkovanie.
Následne oboznámil starosta obce prítomných s navrhovaným programom rokovania.
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Ako zapisovateľku dnešného zasadnutia OZ Lovce navrhol starosta Mgr. František
Richter zamestnankyňu obecného úradu Elišku Tižňovskú. Potom dal starosta priestor
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žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje na dnešné zasadnutie ako zapisovateľku
zamestnankyňu obecného úradu Elišku Tižňovskú.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
Ako overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov Karola Gálika a Milana
Kováča. K tomuto taktiež neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a návrhy na zmeny.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje na dnešné zasadnutie overovateľov
zápisnice poslancov Karola Gálika a Milana Kováča.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 3: Schválenie programu rokovania.
Všetky body programu rokovania v zmysle zaslanej pozvánky predniesol starosta
obce prítomným poslancom OZ. Dal priestor poslancom na doplnenie, alebo zmenu
navrhovaného programu. Zo strany poslancov OZ Lovce neboli žiadne pozmeňujúce návrhy,
ani doplnenia k bodom navrhovaného programu rokovania, pristúpilo sa k hlasovaniu za
navrhovaný program.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh programu na dnešné zasadnutie
bez zmien a doplnení.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 – hlavný kontrolór.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za rok 2018.
Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2018.
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parcely reg. C, číslo 1547/11,
výmera 96 m2, záhrada, LV 1078 obcou Lovce od Karola Mlynku a Marcely
Pálenikovej.
9. Návrh - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia
od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
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výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ.
11. Rôzne.
12. Záver
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 4: Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 – hlavný kontrolór.
Hlavný kontrolór Ing. Ján Malý oboznámil poslancov so svojou plánovanou
činnosťou v nasledujúcom období / viď. príloha č. 3 /. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.obeclovce.sk, bol zaslaný
poslancom elektronickou poštou, a neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2019.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za
rok 2018.
Ing. Ján Malý – hlavný kontrolór obce Lovce potvrdil, že preskúmal návrh
Záverečného účtu obce Lovce za rok 2018, a že celý návrh konzultoval s účtovníčkou obce
Beátou Horňákovou. Následne navrhol poslancom OZ návrh prijať bez výhrad. Podotkol, že
do konca roka bude vykonaná každoročná kontrola audítora. Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce Lovce za rok 2018 – príloha č. 4 bolo tiež zaslané všetkým
poslancom v elektronickej podobe.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za rok 2018.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 6: Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2018.
Poslanci OZ potvrdili, že návrh záverečného účtu si preštudovali. Dali si vysvetliť
niektoré položky. Po rozsiahlej diskusii potvrdili, že nemajú k nemu výhrady/ viď. Príloha č.
5/. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce od 16.05.2019, neboli k nemu prijaté
žiadne pripomienky od občanov, ani od poslancov.
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rok 2018 bez výhrad.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
opatrenia na tvorbu rezervného fondu obce.

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 7: Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
K uvedenému prebehla diskusia medzi účtovníčkou obce a poslancami a boli prijaté
nasledovné uznesenia:
A: Obecné zastupiteľstvo Obce Lovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019 / viď. príloha č. 6/
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 8: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie parcely reg. C, číslo
1547/11, výmera 96 m2, záhrada, LV 1078 obcou Lovce od Karola Mlynku a Marcely
Pálenikovej.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o možnosti odkúpenia parcely reg.
C, číslo 1547/11, výmera 96 m2, záhrada, LV 1078, vlastníci Karol Mlynka, r. Mlynka, a Ing.
Marcela Páleniková, r. Páleniková, / viď. príloha č.7 - LV/. Jedná sa oddelenú parcelu určenú
na miestnu komunikáciu od uvedených majiteľov, ktorí realizujú na svojom pozemku
výstavbu rodinného domu, a zároveň by získali aj prístupovú komunikáciu. Obec by získala
pozemok cez kúpnu zmluvu za jedno euro, a mala by tak do budúcna prístup k ďalším
pokračujúcim pozemkom. K uvedenému neboli prijaté žiadne pripomienky a námietky od
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou
Lovce, Lovce 222, 951 92, IČO 00308161 v zastúpení starostom obce Mgr. Františkom
Richterom ako kupujúcim a vlastníkmi a zároveň aj predávajúcimi: Karol Mlynka, r. Mlynka,
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a Ing. Marcela Páleniková, r. Páleniková, na parcelu reg. C, číslo 1547/11, výmera 96 m2,
záhrada, LV 1078 za sumu -1,00,- EUR / jedno euro/.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 9: Návrh - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky, spôsobu platenia a
oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole
v Lovciach.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o návrhu dodatku č. 1 k VZN
o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt
dieťaťa v Materskej škole v Lovciach / viď. príloha č.8/. Podstatou dodatku
k uvedenému VZN je zmena výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole z doterajšej sumy 6,00 EUR na sumu 8,00 EUR. Návrh uvedeného
dodatku č. 1 k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce od 01.06.2019,
pričom k nemu neboli prijaté žiadne pripomienky od poslancov, alebo občanov.
Nakoľko neboli k tomuto bodu žiadne dotazy od poslancov OZ, dal starosta obce
hlasovať o návrhu dodatku č. 1 k VZN o určení výšky, spôsobu platenia a
oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje dodatok č.1 k VZN o určení
výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v
Materskej škole v Lovciach.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman
Martiška, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal
K bodu 10: Návrh - Dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o návrhu dodatku č. 1 k VZN
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky
úhrady v školskej jedálni pri MŠ. Podstatou dodatku k uvedenému VZN je zmena
finančných pásiem na úhradu nákladov na výrobu jedného jedla. Návrh uvedeného
dodatku č. 1 k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce od 01.06.2019, pričom
k nemu neboli prijaté žiadne pripomienky od poslancov, alebo občanov. Nakoľko neboli k
tomuto bodu žiadne dotazy od poslancov OZ, dal starosta obce hlasovať o návrhu dodatku č.
1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje dodatok č.1 k VZN o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej
jedálni pri MŠ.
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Za 5 poslanci - Karol Gálik, Milan Kováč, Miroslav Greguš, Mgr. Roman Martiška, Mgr.
Marta Gažiová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal
K bodu 11 : Rôzne.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o aktivitách v obci od posledného
zastupiteľstva, poďakoval všetkým, ktorý pomohli s organizáciou. Taktiež informoval
poslancov o nadchádzajúcich obecných akciách:
-

futbalovom turnaji – 6.ročník o pohár starostu obce
turnaj v tenise
obecné slávnosti, folklór
súťaž vo varení guľášu – 31.08.2019
oprava miestnych komunikácií, výmena podlahy kultúrny dom, revitalizácia verej.
priestranstva

K bodu 12: Záver
V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi
a všetkým prítomným za účasť na štvrtom zasadnutí OZ Lovce vo volebnom období 2018 2022. Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia, poďakoval ešte raz všetkým
prítomným za účasť, a zasadnutie OZ Lovce ukončil o 21.30 hod.
Prílohy k zápisnici:
Príloha č.1: Pozvánka + potvrdenie o prevzatí pozvánky.
Príloha č.2: Prezenčná listina.
Príloha č.3: Plán kontrolnej činnosti – 2.polrok 2019.
Príloha č.4: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu..
Príloha č.5: Záverečný účet obce Lovce za rok 2018.
Príloha č.6: Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
Príloha č. 7: LV – 1547/11
Príloha č.8: Návrh - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
Príloha č.9: Návrh - Dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného
jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ.
Príloha č.10: Uznesenia.

V Lovciach 27.06.2019
Overovatelia zápisnice:
Zapísala: Eliška Tižňovská .......................

Karol Gálik ..................................
Milan Kováč ...............................

Zápisnica vyvesená na úradnej tabuli obce Lovce dňa: 01.07.2019
Zápisnica zverejnená na web stránke obce Lovce – www.obeclovce.sk dňa 09.07.2019
Zápisnica zvesená z úradnej tabule obce Lovce dňa:

