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Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

ZÁPISNICA Z
5. ZASADNUTIA
POSLANCOV
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
LOVCE
ZO DŇA
28. augusta 2019.

-2V poradí piate 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
28.08.2019 začalo o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce Lovce / viď. Príloha č.1 - pozvánka/.
Prítomní poslanci: Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Miroslav Greguš.
Hlavný kontrolór: Ing. Ján Malý - prítomný
Neprítomní poslanci:

Milan Kováč – ospravedlnený, Mgr. Roman Martiška

-

ospravedlnený
Prítomní: podľa prezenčnej listiny / viď. Príloha č. 2/
Návrh Programu:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Určenie rozsahu pracovného pomeru hlavného kontrolóra.
5. Vyhlásenie dňa voľby nového hlavného kontrolóra.
6. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a schválenie náležitostí prihlášky.
7. Prerokovanie protestu prokurátora – Pd 58/19/4403-2.
8. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu 1: Otvorenie.
Starosta obce Lovce Mgr. František Richter otvoril piate zasadnutie OZ vo volebnom
období 2018 – 2022 o 19.00 hodine a privítal poslancov, hlavného kontrolóra,
a zamestnankyňu obecného úradu. Ďalej konštatoval, že sú prítomní na zasadnutí 3 poslanci
Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Miroslav Greguš, neprítomní poslanci Milan Kováč a Mgr.
Roman Martiška sú pracovne ospravedlnení. Starosta obce skonštatoval, že OZ Lovce je
uznášania schopné. Všetky podklady na piate 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 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
Ako overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov Karola Gálika a Mgr. Martu
Gažiovú. 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 Mgr. Martu Gažiovú.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, 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. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Určenie rozsahu pracovného pomeru hlavného kontrolóra.
5. Vyhlásenie dňa voľby nového hlavného kontrolóra.
6. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a schválenie náležitostí prihlášky.
7. Prerokovanie protestu prokurátora – Pd 58/19/4403-2.
8. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019.
9. Rôzne.
10. Záver.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
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K bodu 4: Určenie rozsahu pracovného pomeru hlavného kontrolóra.
V tomto bode informoval starosta obce Mgr. Richter poslancov, že dňa 19.11.2019 končí
funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Na základe toho musia poslanci v zmysle zákona
o obecnom zriadení zabezpečiť prípravu na voľbu nového hlavného kontrolóra, a prijať
k tomuto procesu patričné uznesenia. Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v.n.p. určuje dĺžku pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce Lovce na 7,5 hodín
týždenne.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 5: Vyhlásenie dňa voľby nového hlavného kontrolóra.
V tomto bode po diskusii poslancov, hlavného kontrolóra a starostu obce bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v.n.p. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lovce na
11.10.2019.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 6: Spôsob voľby hlavného kontrolóra a schválenie náležitostí prihlášky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z..n.p. ustanovuje tajný spôsob voľby hlavného kontrolóra obce
a kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí splniť okrem zákonných podmienok –
predloženie životopisu, výpisu z registra trestov a dokladu o vzdelaní aj písomné priloženie
k prihláške vo forme príloh: stručný prehľad praktických skúseností v samospráve obce
najmenej viac ako 5 rokov zo zameraním na kontrolnú činnosť a preukázať vedomosti
o zásadách podávania, preverovania a evidencii oznámení o ochrane protispoločenskej
činnosti.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 7: Prerokovanie protestu prokurátora – Pd 58/19/4403-2.
V tomto bode informoval starosta obce Mgr. Richter poslancov o doručenom proteste
prokurátora č. Pd58/19/4403-2 zo dňa 18.04.2019, spis. Číslo 92/2019 / viď. príloha č. 3/.
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Obsahom protestu je VZN obce Lovce – Požiarny poriadok obce Lovce / viď. príloha
č. 4/. Po rozsiahlej diskusii poslancov, starostu a hlavného kontrolóra boli prijaté nasledovné
uznesenia:
A. Obecné zastupiteľstvo obce Lovce sa uznáša na vyhovení protestu a prijíma protest

prokurátora č. Pd58/19/4403-2 zo dňa 18.04.2019, spis. Číslo 92/2019.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
B. Obecné zastupiteľstvo obce Lovce ruší VZN obec Lovce – Požiarny poriadok obce

a schvaľuje Požiarny poriadok obce vo forme smernice.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 8: Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.
2/2019.
K uvedenému prebehla diskusia medzi hlavným kontrolórom, starostom a poslancami
a boli prijaté nasledovné uznesenia:
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. 2/2019 / viď. príloha č. 6/

a

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Miroslav Greguš, Mgr. Marta Gažiová, proti nebol
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 9: Rôzne.
V tomto bode starosta obce umožnil v rámci diskusie predniesť návrhy a pripomienky
ako poslancom, tak aj verejnosti. Taktiež informoval poslancov o aktivitách v obci od
posledného zastupiteľstva, poďakoval všetkým, ktorý pomohli s organizáciou folklórnych
slávností, a na záver informoval poslancov o nadchádzajúcich obecných akciách:
-

súťaž vo varení guľášu – 31.08.2019
výmena podlahy kultúrny dom, revitalizácia verej. priestranstva

K bodu 10: Záver.
V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi
a všetkým prítomným za účasť na piatom 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 21.00 hod.
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Prílohy k zápisnici:
Príloha č.1: Pozvánka.
Príloha č.2: Prezenčná listina.
Príloha č.3: Protest prokurátora – Pd58/19/4403-2.
Príloha č. 4: VZN obce Lovce Požiarny poriadok.
Príloha č. 5: Smernica Požiarny poriadok.
Príloha č. 6: Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
Príloha č. 7: Uznesenia.

V Lovciach 28.08.2019

Overovatelia zápisnice:

Zapísala: Eliška Tižňovská .......................

Karol Gálik ..................................

Miroslav Greguš ..........................
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