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OBECLOVCE

O b e c n ý ú ra d

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

,

ZAPISNICA
ZO 4. ZASADNUTIA

POSLANCOV
,

OBECNEHO
ZASTUPITEĽSTVA

LOVCE V ROKU 2014
v

ZO DNA

20. JÚNA 2014.

-2zastupiteľstva

Zasadnutie obecného

ocobecnom zriaderu v z.n.p. na
viď.

deň

obce Lovce zvolaného v zmysle zákona

20.06.2014

začalo

č.

369/1990 Zb.

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce Lovce /

Príloha č.l - pozvánka/.

Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny/ viď. Príloha č. 21

Prítomní poslaneit Vladimír Kováe; lrlg, Lasia Belková; Róbm Nováeky; K?Jol; Gálik, Zdenka
Kurkinová
Účtovníčka obce: Marianna Segíňová - prítomná

Hlavný kontrolór: Ing. Ján Malý - prítomný
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Návrh Programu: I viď. príloha č. 1 - pozvánka/
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lovce na 2.polrok 2014.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.
6. Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.

7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
8_ Rozhodnutie Ministerstva školstva SR o vyradení
zariadení SR.

ZS Lovce a SKD Lovce zo siete škôl a školských

9. Návrh VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a určení jej školského obvodu.
líl. Rerpeenostný projekt obee l--Ovee.

11. Odpredaj obecného majetku obce Lovce na základe žiadostí občanov.
12. Rôzne.
13. Záver.
K bodu 1: Otvorenie.
Zasadnutie OZ Lovce začalo o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce Lovce. Rokovanie OZ otvoril
starosta obce Lovce Bc. František Richter, kto1ý pri.vítal verejnosť, poslancov, hlavného kontrolóra,
účtovručku obce. Ďalej konštatoval, že sú prítomru na zasadnutí 5 poslanci - Ing. Lucia Bel.ková,
Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír Kováč, Karol Gálik /viď. Príloha č. 2 - Prezenčná
listina/, nie sú prítomní, a sú neospravedlnení poslanci Štefan Horvát a Milan Kováč, a že OZ Lovce
je uznášania schopné. Ďalej uviedol, že všetky materiály na dnešné rokovanie boli v zákonnej lehote
zverejnené na úradnej tabuli obce Lovce a tiež na web stránke obce Lovce - www.lovce.eu. Materiály
na dnešné zasadnutie boli zaslané aj poslancom v elektronickej podobe.
K bodu 2:
Ako

Určenie zapisovateľa

zapísovateľku

zamestnankyňu

dnešného

obecného úradu Elišku

uvedenom návrhu.

a

overovateľov

zasadnutia

zápisnice.

OZ

Tížňovskú. Keďže

Lovce

navrhol

starosta

Bc.

neboli iné návrhy poslancov, dal

Richter

hlasovať

o

-3Obecné
zamestnankyňu

zastupiteľstvo

schvaľuje

obce Lovce

na dnešné

zasadnutie

zapisovateľku

obecného úradu Elišku Tíži'íovskú.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
Ako

Keďže

overovateľov

zápisnice navrhol starosta poslancov Karola Gálika a Vladimíra

Kováča.

neboli iné návrhy od poslancov dal starosta Bc. Richter hlasovať o uvedenom návrhu.

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje na dnešné zasadnutie overovateľov zápisnice poslancov
Karola Gálika a Vladimíra Kováča.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 3: Schválenie programu rokovania.
V tomto bode oboznámil starosta Bc. Richter prítomných poslancov OZ Lovce o
navrhovanom programe v zmysle zaslanej pozvánky. Po oboznámení s programom dal priestor
poslancom na doplnenie, alebo zmenu navrhovaného programu. Nakoľko neboli zo strany poslancov
OZ Lovce žiadne pozmeňujúce návrhy, ani doplnenia k bodom navrhovaného programu rokovania,

pristúpHtl su k hla:mvirniu tu '!ltt\1'hova.'1ý progmm.
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, Plán kontrolnej Ginn9sti hlavrnfäg k9ntrolóra obce L~>Vce na 2,p9h"ok 2014,
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.
6. Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014.

8. Rozhodnutie Ministerstva školstva SR o vyradení ZŠ Lovce a ŠKD Lovce w siete škôl a školských
zariadení SR.
9. Návrh VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a určení jej školského obvodu.

11. Odpredaj obecného majetku obce Lovce na základe žiadostí občanov.
12. Rôzne.
13. Zavér.
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Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Bel.ková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 4: Plán kontrolnej

činnosti

hlavného kontrolóra obce Lovce na 2. polrok 2014.

V tomto bode udelil starosta Bc. Richter slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Malému.
Hlavný kontrolór prečítal prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti na hlavného kontrolóra obce
Lovce na 2. polrok 2014 /viď.príloha č.3/. Zo strany poslancov OZ neboli k návrhu plánu kontrolnej
činnosti žiadne pripomienky. Starosta obce ďalej uviedol, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke obce Lovce od 04.06.2014 do 20.06.2014,
pričom neboli podané k návrhu žiadne pripomienky od poslancov a občanov obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
obce Lovce na 2. polrok 2014.

schvaľuje

návrh plánu kontrolnej

činnosti

hlavného kontrolóra

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Bel.ková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k návrhu
rok2013.

Záverečného účtu

obce Lovce za

V tomto bode starosta obce opäť udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Malému.
Menovaný prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Lovce za rok 2013 /viď.príloha č. 4/.
K prečítanému stanovisku neboli zo strany poslancov OZ Lovce žiadne pripomienky.
Obecné

zastupiteľstvo

záverečnému účtu

obce Lovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
obce Lovce za rok 2013 ..

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Bel.ková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 6: Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.
V tomto bode udelil starosta obce slovo účtovníčke obce Marianne Segíňovej. Menovaná
všetkých oboznámila s návrhom záverečného účtu obce Lovce za rok 2013 / viď. príloha č. 51. K
návrhu neboli žiadne pripomienky od poslancov. Starosta obce doplnil, že uvedený návrh záverečného
účtu obce Lovce bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke obce Lovce od
02.06.2014 do 20.06.2014, a tiež bol zaslaný na preštudovanie poslancom OZ Lovce, pričom v
uvedenom období neboli k návrhu záverečného účtu prijaté žiadne pripomienky od poslancov, ani od
občanov.

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
hospodárenie bez výhrad.

schvaľuje záverečný účet

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Róbert Novácky, Vladimir
Lucia Bel.ková, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

obce Lovce za rok 2013 a

Kováč,

celoročné

Karol Gálik, Zdenka Kurkinová, Ing

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje použitie prebytku v sume 92 575,26 €, zisteného podľa
ustanovenia § 1O ods. 3 pism a, a b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n. p. na:
- tvorbu rezervného fondu 92 575,26 €.

- 5Hlasovanie: Za 5 poslanci - Róbert Novácky, Vladimír
Lucia Belková, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 7: Návrh na zmenu

rozpočtu

Kováč,

Karol Gálik, Zdenka Kurkinová, Ing

na rok 2014 rozpočtovým opatrením

č.112014.

V tomto bode starosta obce informoval prítomných o dôvodovej správe k náVThu na zmenu
na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 112014 /viď. príloha č.6/. Dôvodová správa bola
zaslaná pred zasadnutím aj poslancom a hlavnému kontrolórovi. Následne udelil slovo aj účtovníčke
obce, ktorá doplnila informácie k dôvodovej správe. Zo strany poslancov a hlavného kontrolóra neboli
žiadne dotazy ani pripomienky.

rozpočtu

obce Lovce schvaľuje
obce Lovce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.1/2014
b, použitie rezervného fondu obce v sume 92 575,26 €zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm a, a b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Obecné

zastupiteľstvo

a, zmenu

rozpočtu

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 8: Rozhodnutie Ministerstva školstva SR o vyradení ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete škôl a
školských zariadení SR.
V tomto bode starosta obce Bc. František Richter informoval o písomnom rozhodnutí
Ministerstva školstva SR číslo 2014-7707/23351:2-lOCO doručeného obci dňa 21.05.2014 pod
spisovou značkou 317/2014 / viď. príloha č. 71. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
05.06.2014. Uvedeným rozhodnutím sa vyraďuje ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete škôl a školských
zariadení SR k dátumu 31.08.2014. K rozhodnutiu neboli dotazy a pripomienky od poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce berie na vedomie rozhodnutie Ministerstva školstva SR číslo
2014-7707/23351 :2-lOCO doručeného obcí dňa 21.05.2014 pod spisovou značkou 317/2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2014, a ktorým sa vyraďuje ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete škôl
a školských zariadení SR k dátumu 31.08.2014.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Róbert Novácky, Vladimír

Kováč,

Karol Gálík, Zdenka Kurkinová, Ing.

Lucia Belková, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 9: Návrh VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a

určení jej

školského obvodu.

V tomto bode informoval starosta obce Bc. František Richter poslancov OZ o návrhu VZN
obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a určení jej školského obvodu / viď. príloha č.8/. NáVTh
uvedeného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke Obce Lovce - wwwlovce. eu od 23.05.2014 do 20.06.2014, pričom neboli prijaté žiadne pripomienky od poslancov, alebo
občanov. Nakoľko neboli k tomuto bodu žiadne dotazy od poslancov OZ, dal starosta obce hlasovať o
návrhu VZN.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
školy Lovce a určení jej školského obvodu.

schvaľuje

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Vladimír
1 poslanec - Ing. Lucia Belková, nikto sa nezdržal.

náVTh VZN obce Lovce o zrušení Základnej

Kováč,

Karol Gálik, Zdenka Kurkinová, proti
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K bodu 10:

Bezpečnostný

projekt obce Lovce.

V tomto bode infonnoval starosta obce Bc. Richter prítomných o vypracovanom bezpečnostnom
projekte obce Lovce v súvislosti so zmenou zákona o ochrane osobných údajov/ viď. príloha č.9/ . K
bezpečnostnému projektu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce

schvaľuje bezpečnostný

projekt obce Lovce.

ffiasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Vladimír

Kováč,

Karol Gálik,

Zdenka Kurkinová, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 11: Odpredaj obecného majetku na základe žiadostí od

občanov.

V tomto bode poslanci OZ prerokovali žiadosti občanov na odkúpenie obecného pozemku.
Prvá žiadosť bola od rodiny Kut'kových,
/viď.príloha č. 10/. Starosta obce Bc. Richter
informoval, že na základe tejto žiadosti bol vypracovaný znaleck.j posudok č. 93/2014 od Ing.
Rajnohu na predmetný pozemok J viď. príloha č. 11/. Následne bol od 20.05.2014 na úradnej tabuli
obce Lovce a na web stránke obce zverejnený zámer priameho predaja č.01/2014 /viď. príloha č. 12/.
V stanovenom tenníne bola na Obecný úrad doručená iba jedna ponuka, ktorú v zalepenej obálke
podal starosta poslancom OZ. Po otvorení obálky poslancami bolo konštatované, že ponuka obsahuje
všetky určené náležitosti, je od rodiny Kut'kových, a ich výška ponúknutej ceny je 1320 €/viď.príloha
č. 13/.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje predaj nehnuteľného majetku v katastrálnom
území obce Lovce - parcela „ C „ č.172/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 340
m2, nachádzajúci sa v obci Lovce, okres Zlaté Moravce, zapísaný na správe katastra Zlaté Moravce
Márii Kut'kovej, nar.
, trvale bytom
a Františkovi Kut'kovi, nar. ·
,
trvale bytom
za cenu 1320 €, pričom kupujúci budú znášať všetky náklady spojené s
prevodom, ako aj náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč, Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

Druhá žiadosť na odkúpenie pozemku bola od Mileny a Pavla Golkovských, Bratislava I viď.
príloha č. 14/. Menovaní žiadajú odkúpiť časť pozemku č.56, na ktorom je starý múr bývalej budovy
obecného úradu. Na uvedenú žiadosť bol vypracovaný zámer č.316/2014 /viď. príloha č. 15/ z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce od
20.05.2014. Cena za m2 vychádza zo znaleckého posudku č. 93/2014 /viď. príloha č. 11/ - 3,87 €za
m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje predaj nehnuteľného majetku - časť parcely č.
56 registra „ C", číslo LV 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2 v katastrálnom území obce
Lovce na základe odčlenenia GP Milene Golkovskej, Ševčenkova 24, Bratislava a Pavlovi
Golkovskému, Ševčenkova 24, Bratislava za cenu 3,87 €za m2, pričom kupujúci budú znášať všetky
náklady spojené s prevodom, vyhotovením GP a náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s predajom.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

Tretia žiadosť bola od Pavla Kečkeša,
/ viď. priloha č. 16/. Na základe tejto
žiadosti bol vypracovaný zámer na odpredaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa I viď.
príloha č. 17/. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke obce od
26.05.2014.

-7Cena za m2 vychádza zo znaleckého posudku

č.

93/2014 / viď. príloha č. 11/ - 3,87 €za m2.

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje predaj nehnuteľného majetku - časť parcely č.
1013/4 registra „ C", zastavané plochy a nádvoria, súčasná výmera 7599 m2 v katastrálnom území
obce Lovce na základe odčlenenia GP Pavlovi Kečkešovi,
za cenu 3,87 €za m2, pričom
kupujúci budú znášať všetky náklady spojené s prevodom, vyhotovením GP a náklady, ktoré vznikli
obci v súvislosti s predajom.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

Štvrtá žiadosť na odkúpenie pozemku je od Dušana Rumanku, Brezová 4, Zlaté Moravce /
príloha č. 18/. K tejto žiadosti bol vypracovaný zámer č. 361/2014-1 /viď.príloha č. 19/ z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke
obce od 04.06.2014. Cena za m2 vychádza zo znaleckého posudku č. 93/2014 /viď. príloha č. 11/ 3,87€ zam2.
viď.

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje predaj nehnuteľného majetku - časť parcely č.
1543 registra „ C", zastavané plochy a nádvo1ia, súčasná výmera 1018 m2 v katastrálnom území obce
Lovce na základe odčlenenia GP Dušanovi Rurnankovi, Brezová 4, Zlaté Moravce za cenu 3,87 € za
m2, pričom kupujúci budú znášať všetky náklady spojené s prevodom, vyhotovením GP a náklady,
ktoré vznikli obci v súvislosti s predajom.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - lng. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

Posledná

žiadosť

bola od Milana

Kukučku,

/

viď.

príloha

č.

20/. V diskusii poslancov OZ

bolo navrhnuté, aby sa daná žiadosť neriešila, pokiaľ nebude predmetný pozemok presne geom.
zameraný, nakoľko sa jedná o prechodový pozemok v obci, kt01ý je v značnej miere využívaný
občanmi.

č.

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce neschvaľuje predaj nehnuteľného majetku - časť parcely
54/3 a parcely č.55 na základe žiadosti Milana Kukučku,
č. 93/2014 zo dňa 11.02.2014.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu 12: Rôzne.
V tomto bode starosta info1moval prítomných poslancov OZ o schválení dotácie z rezervy
predsedu vlády SR vo výške 15.000 €na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice a priľahlého parku,
pričom stavebné práce sa už začali. Tiež ínfonnoval o ďalšej schválenej dotácií z Ministerstva financií
SR na opravu kultúrneho domu, ktorá začne od júla 2014. Taktiež informoval o prerábaní budovy na
štadióne, nakoľko obec bude znovu hrávať súťažne futbal, a o prerábaní budovy šrotáme na
posilňovňu. K uvedenému neboli žiadne dotazy od poslancov OZ.
V diskusii vystúpila p. Hagovská, ktorá reagovala na rozhodnutie Ministerstva školstva SR o
zrušení ZŠ Lovce. V diskusii vystúpil tiež aj Marián Florek.

-8K bo•du 13: Záver.

V tomto bode starosta obce poďakoval pritomným poslancom a občanom za účasť na
4.z-.asadnutí OZ Lovce. Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia, poďakoval ešte raz
vš.etkým pritomným za účasť a zasadnutie OZ Lovce ukončil o 20.00 hod.
Prílohy k zápisnici:

Príloha č.1: Pozvánka.
Príloha č.2:

Prezenčná

listina.

Príloha č.3 : Návrh plánu kontrolnej

činností

na 2. polrok 2014.

Príloha č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lovce za rok 2013.
Príloha č . 5: Návrh záverečného

účtu

obce Lovce za rok 2013.

Príloha č. 6: Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2014.
Príloha č. 7: Rozhodnutie Ministerstva školstva o vyradení ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete
škôl SR
Príloha č . 8: Návrh VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a
obvodu.
Príloha č. 9: Bezpečnostný projekt obce Lovce.
Príloha č . 10: Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Príloha č. 11: Znalecký posudok.
Príloha č. 12: Zámer priameho predaja č . 01/2014 .
Príloha č.13: Žiadosť o odkúpenie pozemku s vyhláseniami.
Príloha č . 14: Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Príloha č. 15: Zámer číslo 316/2014.
Príloha č.6: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Príloha č.17: Zámer číslo 334/2014.
Príloha č. 18: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Príloha č . 19: Zámer

číslo

361/2014-1.

Príloha č. 20: Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Príloha č. 21: Uznesenia.

určení

jej školského
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Zapísala: Eliška Tížňovská..................~....................... .

Overovatelia zápisnice:
Karol Gálik
Vladimír Kováč

Zápisnica vyvesená na úradnej tabuli obce Lovce dňa: 25.06.2014
Zápisnica zverejnená na web stránke obce Lovce - www.lovce.eu dňa 25.06.2014
Zápisnica zvesená z úradnej tabule obce Lovce ch'ía:

OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Č.p.: 6/2014-4

,

POZVANKA
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zvolávam 4. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Lovce v roku 2014 na deň:

20. júna 2014 o 18.00 hod.
v priestoroch OcÚ Lovce /prípadne Kultúrny dom Lovce/.

Návrh
1.
2.
3.
4.
5.

programu:
Otvorenie.
Určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lovce na 2. polrok 2014.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k návrhu Záverečného účtu obce Lovce
za rok 2013.
6. Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.1/2014.
8. Rozhodnutie Ministerstva školstva SR o vyradení ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete
škôl a školských zariadení SR.
9. Návrh VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a určení jej školského
obvodu.
10. Bezpečnostný projekt obce Lovce.
l l. Odpredaj obecného majetku obce Lovce na základe žiadostí občanov.
12. Rôzne.
13. Záver.
OBEC LOVCE

V Lovciach dňa 16.06.2014

951 92 LOVCE 222
: 308 161
021037920

Vyvesené na úradnej tabuli obce Lovce dňa 16.06.2014
Zverejnené na web stránke obce Lovce -www.lovce.eu dňa 16.06.2014.

OBECLOVCE
951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Obecný úrad

Potvrdenie o prevzatí pozvánky
na 4.zasadnutie OZ Lovce na

deň

20.06.2014.

Poslanci OZ:
dňa

Štefan Horvát

prevzal

Vladimír Kováč

prevzal dňa

Karol Gálik

prevzal

dňa
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Ing. Lucia Belková
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Milan

Kováč

prevzal

dňa

Róbert Novácky

prevzal dňa

Zdenka Kurkinová

prevzal
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Bc. František Richter
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Hlavný kontrolór
Ing. Ján Malý
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OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce
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PREZENCNA LISTINA
zo zasadnutia poslancov OZ Lovce zo dňa 20.06.2014 o 18.00 hod. v budove OcÚ.
Prítomní:
Poslanci OZ:
Štefan Horvát
Vladimír Kováč
Karol Gálik
Ing. Lucia Belková
Milan

Kováč
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Zdenka Kurkinová
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/
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Starosta obce
Bc. František Richter

Účtovníčka obce:

Marianna

Segíňová
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Róbert Novácky

Illavný kontrolór
Ing. Ján Malý
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OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce
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PREZENCNA LISTINA
zo zasadnutia poslancov OZ Lovce zo dňa 20.06.2014 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

Prítomná verejnosť:
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NÁ VRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2014

V súlade s ustanovením §18 ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z.n.p. a VZN o kontrolnej činnosti prekladanej Obecnému zastupiteľstvu Lovce k prerokovaniu
tento návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014:
1. V oblasti účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
Vykonať kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek,
obstarávaní tovarov a služieb.
II. V oblasti finančných operácií
Vykonať následnú finančnú kontrolu príjmových finančných operácií na úseku správy daní a
poplatkov.
K tomu:
a) zistiť štruktúru pohľadávok neplatičov (26%) dane z nehnuteľnosti vo výške 5 246,85€.
b) preveriť reálnosť sumy vybraných poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad v
sume 9 377,31€ porovnať zistený stav s reálnou skutočnosťou.
III. V oblasti vybavovania sťažností, podaní a petícií
- preveriť dodržiavanie zákona o sťažnostiach
- vykonať kontrolu dodržiavania ústavného práva obyvateľov obce na inú právnu ochranu
IV. V oblasti dodržiavania zákona môže
Vykonať kontrolu dodržania právnych predpisov v súvislosti so zrušením ZŠ Lovce.
Vykonať kontrolu postupov pri poskytovaní a zúčtovaní dotácií.
Vykonať kontrolu dodržiavania VZN s nakladaní s KO a DSO vrátane BRO
V. Iné úlohy
1. Plnenie ďalších úloh podľa zákona o obecnom zriadení
- odborné stanoviská a správy
2. Na základe písomného poverenia starostu obce plniť úlohy zodpovedného zamestnanca v
správnych konaniach predovšetkým v oblasti riešenia susedských sporov
3. Spracovať harmonogram daňových exekučných konaní v roku 2015 s predchádzajúcim
vyhlásením generálneho pardonu
Predkladá:

OBEC LOVCE

9 :=~ 1 9 2 LOV C E 2 2 2
tč.O: 308 1 61
DiČ: 2021037920

·' Ing. Ján Malý
hlavný kontrolór ob~
/

Vyvesené/zverejnené: 4.6.2014 - 1..-o · <:.,. '1-o"-"'I
S chválené: ·l,-.::1 . o<.. . ·"2.- A1.-i
V... ~ ~v..
Nadobúda účinnosť: 1.7.2014
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ODBORNÉ STANOVISKO
obce Lovce za rok 2013 pred jeho schválením v
obecnom zastupiteľstve obce Lovce
V súlade s ustanovením §18 f) ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov k záverečnému účtu obce Lovce za rok 2013 predkladanom obecnému
zastupiteľstvu obce toto odborné stanovisko:
1. Rozpočtové provizórium
Obec Lovce takmer tri štvrte roka sa nachádzala v rozpočtovom provizóriu, ktoré bolo
spôsobené neschopnosťou a nemohúcnosťou bývalého vedenia obce na čele s exstarostkou Mgr.
Oľgou Gálikovou. Príčiny sú analyzované v Správe dočasnej kontrolnej komisie obecného
zastupiteľstva ku dňu 28.2.2014. V tejto správe je aj zdokumentované, že dodržiavanie zákonného
kritéria 1112 neprekračovania celkových výdavkov z roku 2012 nebolo možné posúdiť z dôvodu
totálnej anarchie vo vedení účtovníctva a stavu dôkaznej núdze v správe registratúry na Obecnom
úrade. K tomu boli prijaté primerané opatrenia v I. polroku 2014. Odstraňovanie porušenia
ustanovenia § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
je zabezpečované aj po línii orgánov činných v trestnom konaní.
2 Záverečný účet
Záverečný účet obce Lovce za rok 2013 je vypracovaný plne v súlade s ustanovením §16
ods. 1 až ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
novely č. 426/2013 Z. z. okrem ustanovenia §16 ods. 5 písm. b) cit. zákona, pretože obec Lovce v
rokoch 2011 až 2013 nevydala platný ani jeden program vrátane programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja. Táto skutočnosť je tiež bližšia analyzovaná už v citovanej Správe dočasnej
kontrolnej komisie v bode 1.
Odporúčam, aby prerokovanie záverečného účtu bolo uzatvorené týmto výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
V Lovciach, dňa 4.6.2014
Ing. Ján Malý
hlavný kónfrolór
OBEC LOVCE
hlavného kontrolóra k

záverečnému účtu
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Návrh

Záverečného účtu

obce

Lovce
za rok 2013

Predkladá: B:Atišek Richter
star'ustaobee \
Spracovala: Marianna Segíňová

OBEC LOVCE
951 92 LOVCE 222
IČO: 308 161

DIČ: 2021037920

V Lovciach, 27. má:i 2014
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____________________________________Návrh Záverečného účtu obce Lovce za rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2013
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie v obci
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom iných obcí
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1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec Lovce v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený
ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.08.2013 uznesením k bodu č.
9 zo zasadnutia OZ
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

176 500,00

Rozpočet
po zmenách
191 669,49

176 500,00
0,00
0,00
176 500,00

191 113,49
0,00
556,00
99 094,23

176 500,00
0,00
0,00
0,00

99 094,23
0,00
0,00
92 575,26

Celkový rozpočet obce Lovce v súlade s § 14 ods.1 zák. č. 583/2004 z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov bol zostavený ako prebytkový, s celkovým rozpočtovým prebytkom
92 575,26 €.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
176 500,00

Skutočnosť k 31.12.2013
191 113,49

% plnenia
108 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
144 316,00

Skutočnosť k 31.12.2013
152 655,82

% plnenia
106 %
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Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 130 686,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 129 705,73EUR, čo predstavuje plnenie na
99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných17 823,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 13 129,14 EUR,
čo je 74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 781,48 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 347,66 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v
sume 5 246,85 EUR.
c) Daň za psa 430,00 EUR.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 13,64 EUR
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 377,31 EUR
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
4 764,00

Skutočnosť k 31.12.2013
4 545,25

% plnenia
95 %

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 420,86 EUR, čo je
156 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 420,86 EUR.
b)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 494,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4 124,39 EUR, čo
je 92 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
27 420,00

Skutočnosť k 31.12.2013
33 912,42

% plnenia
124 %

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Názov

Druh
transferu

Evidencia obyvateľstva
Prenesený výkon - životné
prostredie
Hospodárska mobilizácia - CO
Dotácia – 5% mzdy
Školstvo - MŠ
Školstvo – ZŠ

bežný
bežný
bežný
bežný
bežný
bežný

Príjem
transferu

Zúčtovanie
do výnosov
bežného zúčt.
obdobia
167,74
167,74
71,14
71,14

26,40
1 620,00
589,00
28 501,00

Stav
záväzku k
31. 12.
2013
0
0

26,40
1 620,00
589,00
28 501,00

0
0
0
0
4
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Vzdelávacie poukazy
Voľby
Spoločný stavebný úrad
Kultúra, šport
Infraštruktúra miest a obcí
Spolu

bežný
bežný
bežný
bežný
bežný

447,00
1 120,00
686,54
220,00
463,60
33 912,42

447,00
1 120,00
686,54
220,00
463,60
33 912,42

0
0
0
0
0
0

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
0,00

Skutočnosť k 31.12.2013
556,00

% plnenia
0%

Príjmy bežného rozpočtu k 31.12.2013
Zdroj
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
111
111

Názov
111 003 Výnos dane z príj.poik.ÚS
121 001 Daň z pozemkov
121 002 Daň zo stavieb
133 001 Daň za psa
133 012 Daň za užív.verj.priestr.
133 013 Za kom.odpady
212 003 Z pren.bud.,priest.a obj.
212 004 Z pren.stroj.,prístr.,zar.
221 004 Ostatné poplatky
223 001 Za predaj výr.,tov.a slu.
223 002 Za jasle,MŠ,šk.klub detí
223 003 Za stravné
229 002 Za odber podzemnej vody
242 000 Z vkladov
292 012 Z dobropisov
312 001 Zo štátneho rozpočtu
312012 Zo ŠR na úhr.-pren.výk.ŠS
Spolu

Schválený
rozpočet
117 573,00
15 365,00
2 458,00
400,00
20,00
8 500,00
250,00
20,00
1 200,00
380,00
770,00
1 100,00
240,00
40,00
764,00
27 420,00
0,00
176 500,00

Rozpočet po Skutočnosť k
zmenách
31.12.2013
129 705,73
129 705,73
10 781,48
10 781,48
2 347,66
2 347,66
430,00
430,00
13,64
13,64
9 377,31
9 377,31
411,73
411,73
9,13
9,13
622,69
622,69
713,47
713,47
913,12
913,12
775,55
775,55
96,01
96,01
10,76
10,76
992,79
992,79
1 930,00
1 930,00
31 982,42
31 982,42
191 113,49

191 113,49
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
176 500,00

Skutočnosť k 31.12.2013
99 094,23

% plnenia
56 %

Skutočnosť k 31.12.2013
99 094,23

% plnenia
56 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
176 500,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
01.1.2. Ekonomická oblasť
01. 6. 0 . Voľby
03.2.0. Ochrana životného prostredia
04.5.1. Cestná doprava
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
06.2.0. Rozvoj obci
06.4.0. Verejné osvetlenie
08.1.0. Rek. a šport.služby
08.2.0. Kultúrne služby
08.3.0. Vysielacie a vydav.služby
09.1.1.1. Vzdel. - predškolská výchova
09.1.2.1. Vzdel. - základné vzdelanie
09.1.5.0 Vzdel. - školský klub detí
09.6.0.1 Vzdel. - školské stravovanie
10.2.0.2 Ďalšie soc.služby

Rozpočet
73 268,00
1 200,00
0,00
50,00
86,00
11 445,00
980,00
2 770,00
2 800,00
638,00
200,00
24 580,00
37 443,00
7 600,00
11 940,00
1 500,00

Skutočnosť
40 103,86
0,00
280,54
17,20
43,15
7 276,70
177,19
1 996,66
1 468,96
219,79
0,00
14 335,75
21 289,88
4 189,56
7 045,53
649,46

% plnenia
55,00 %
0,00 %
0,00 %
3,00 %
50,00 %
64,00 %
18,00 %
72,00 %
52,50 %
34,00 %
0,00 %
58,00 %
57,00 %
55,00 %
59,00 %
43,00 %

Textová časť – bežné výdavky:
a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 85 342,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 44 462,78
EUR, čo je 52,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov školstva.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31 739,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 15 134,44
EUR, čo je 48,00 % čerpanie.
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 56 233,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 38 141,52
EUR, čo je 68,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d)Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 186,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 355,49 EUR,
čo predstavuje 43,00 % čerpanie.
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Výdavky bežného rozpočtu k 31.12.2013
Zdroj

Názov

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k
31.12.2013

01.1.1.6 Obce - Obecný úrad
41

611 000 Obce tar.,os.,zákl.,fun.,plat

33 290,00

17 059,66

17 059,66

41

621 000 Všeob.zdravotná poisťovňa

3 951,00

1 428,70

1 428,70

41

623 000 Poist.do ost.zdrv.poisť.

760,00

297,90

297,90

41

625 001 Nemocenské poistenie

477,00

239,07

239,07

41

625 002 Na starobné poistenie

4 773,00

2 504,00

2 504,00

41

625 003 Úrazové poistenie

272,00

136,54

136,54

41

625 004 Na invalidné poistenie

1 022,00

512,56

512,56

41

625 005 Na poistenie v nezamestn.

339,00

170,82

170,82

41

625 007 Na pois.do rezer.f.solid.

1 621,00

811,40

811,40

41

627 000 Prísp.do dopl.dôch.poisť.

160,00

79,68

79,68

41

631 001 Cestovné

500,00

124,38

124,38

41

632 001 Energie

2 400,00

2 283,47

2 283,47

41

632 002 Vodné, stočné

250,00

181,49

181,49

41

632 003 Poštovné a tel.služby

1 800,00

1 605,26

1 605,26

41

632 004 Komunikač.infraštruktúra

469,00

278,00

278,00

41

633 002 Výpočtová technika

420,00

0,00

0,00

41

633 004 Prev.str.,pr.,zariad.,techn.

30,00

0,00

0,00

41

633 006 Všeobecný materiál

1 730,00

1 181,53

1 181,53

111

633 006 Všeobecný materiál

305,00

0,00

0,00

41

633 009 Knihy, čas.,noviny, učeb.,

500,00

82,37

82,37

41

633 011 Potraviny

0,00

101,25

101,25

41

633 015 Palivá ako zdroj energie

0,00

68,87

68,87

41

633 016 Reprezentačné

0,00

89,62

89,62

41

634 001 Palivo, mazivá, oleje

1 000,00

871,49

871,49

41

634 002 Servis, údržba,opr.,

800,00

189,39

189,39

41

634 003 Poistenie

175,00

0,00

0,00

41

634 005 Karty, známky, poplatky

70,00

54,00

54,00

41

635 002 Výpočtovej techniky

800,00

35,00

35,00

41

635 004 Prev.strojov,prístr.,zar.

500,00

298,79

298,79

41

635 006 Budov, objekt.al.ich častí

1 000,00

31,25

31,25

41

0,00

699,37

699,37

41

635 009 Softvéru
637 001 Školenia, kurzy,
sem.,porad.

700,00

615,58

615,58

41

637 002 Konkurzy a súťaže

100,00

0,00

0,00

41

637 003 Propag.,rekl.a inzercia

28,00

0,00

0,00

41

637 004 Všeobecné služby

1 000,00

1 127,97

1 127,97

41

637 005 Špeciálne služby

1 500,00

2 110,60

2 110,60

41

637 012 Poplatky a odvody

700,00

578,45

578,45

41

637 014 Stravovanie

2 580,00

1 898,22

1 898,22

41

637 015 Poistné

170,00

101,57

101,57
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41

637 016 Prídel do sociál.fondu

41

637 026 Odmeny a príspevky

111

637 027 Odmeny zam.mim.pomeru

26,00

0,00

0,00

41

637 027 Odmeny zam.mim.pomeru

4 000,00

848,02

848,02

41

641 006 Rozpočtovej organizácií

800,00

932,44

932,44

41

642 001 Obč.združ.,nadácií,nein,f

500,00

0,00

0,00

73 268,00

40 103,86

40 103,86

1 200,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

111 631 001 cestovné náhrady

0,00

13,44

13,44

111 632 001 Energie

0,00

60,00

60,00

111 632 003 Poštové a telekom.služby

0,00

10,00

10,00

111 633 006 Všeobecný materiál

0,00

29,50

29,50

111 633 016 Reprezentačné

0,00

24,00

24,00

111 637 007 Cestovné náhrady

0,00

32,00

32,00

111 637 014 Stravovanie

0,00

111,60

111,60

0,00

280,54

280,54

0,00

14,09

14,09

50,00

3,11

3,11

50,00

17,20

17,20

86,00

43,15

43,15

86,00

43,15

43,15

545,00

0,00

0,00

41 637 004 Všeobecné služby

9 500,00

6 427,16

6 427,16

41 637 012 Poplatky a odvody

1 400,00

849,54

849,54

11 445,00

7 276,70

7 276,70

41 632 001 Energie

500,00

84,34

84,34

41 632 002 Vodné, stočné

180,00

13,95

13,95

41 633 006 Všeobecný materiál

100,00

1,30

1,30

0,00

77,60

77,60

200,00

0,00

0,00

Spolu

250,00

79,45

79,45

1 500,00

395,70

395,70

01.1.2. Finanč.a rozpočt.oblasť - Banka
41 637 005 Špeciálne služby
Spolu
01. 6. 0 . Voľby

Spolu
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
111 634 001 Palivo,mazivá,oleje,šp.k.
111 634 003 Poistenie
Spolu

04.5.1. Cestná doprava
41 644 001 Práv.os.založ.štát.
Spolu
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
41 633 006 Všeobecný materiál

Spolu
06.2.0. Rozvoj obci - kosenie, dohody

41 635 004 Prev.strojov,prístr.,zar.
41 635 006 Budov,objek.al.ich častí
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Spolu

980,00

177,19

177,19

122,00

0,00

0,00

1 800,00

1 362,98

1 362,98

41 635 006 Budov, objek.,al.ich časti

500,00

633,68

633,68

41 637 027 Odmeny za mimopr.pomer.

348,00

0,00

0,00

2 770,00

1 996,66

1 996,66

1 500,00

1 191,98

1 191,98

800,00

276,98

276,98

06.4.0. Verejné osvetlenie - dohody
41 621 000 Poist.do Vš.zdrav.poisť.
41 632 001 Energie

Spolu
08.1.0. Rek. a šport.služby - TJ, dohody
41 632 001 Energie
41 633 006 Všeobecný materiál
41 642 001 Obč.združ.,nadácií

500,00

0,00

0,00

2 800,00

1 468,96

1 468,96

50,00

0,00

0,00

41 633 006 Všeobecný materiál

200,00

28,54

28,54

41 635 006 Budov, objek.,al.ich časti

388,00

191,25

191,25

638,00

219,79

219,79

180,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

15 050,00

8 464,43

8 464,43

702,00

350,50

350,50

1 281,00

626,74

626,74

225,00

111,63

111,63

2 247,00

1 135,34

1 135,34

41 625 003 Úrazové poistenie

128,00

64,80

64,80

41 625 004 Na invalidné poistenie

482,00

256,76

256,76

41 625 005 Na poistenie v nezamestn.

161,00

66,28

66,28

41 625 007 Na pois.do rezer.f.solid.

762,00

385,11

385,11

0,00

9,70

9,70

1 900,00

1 612,41

1 612,41

60,00

52,68

52,68

300,00

317,86

317,86

111 633 006 Všeobecný materiál

0,00

292,68

292,68

41 633 006 Všeobecný materiál

300,00

0,00

0,00

111 633 009 Knihy, časop.,noviny

200,00

25,66

25,66

Spolu
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrny dom
41 632 001 Energie

Spolu
08.3.0. Vysielacie a vydav.služby
41 635 006 Budov, objek.,al.ich časti
41 637 012 Poplatky a odvody
Spolu

09.1.1.1. Predškolská výchova - MŠ
41 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.plat
41 612 002 Ost.prípl.okr.osob.príp
41 621 000 Všeob.zdravotná poisťovňa
41 625 001 Nemocenské poistenie
41 625 002 Na starobné poistenie

41 631 001 Cestovné náhrady
41 632 001 Energie
41 632 002 Vodné, stočné
41 632 003 Poštové a tele.služby
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41 635 004 Prev.strojov,prístr.,za

0,00

72,00

72,00

41 635 006 Budov, objek.al.ich časť

100,00

25,95

25,95

41 637 004 Všeobecné služby

200,00

260,00

260,00

41 633 016 Reprezentačné

182,00

73,22

73,22

41 637 027 Odmeny za mimopr.pomer.

300,00

132,00

132,00

24 580,00

14 335,75

14 335,75

111 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.plat

23 178,00

11 781,92

11 781,92

111 612 002 Ost.prípl.okr.osob.príp

1 710,00

712,50

712,50

111 621 000 Všeob.zdravotná poisťovňa

2 320,00

1 186,58

1 186,58

325,00

165,44

165,44

Spolu
09.1.2.1. Základné vzdelanie - ZŠ

111 625 001 Nemocenské poistenie
111 625 002 Na starobné poistenie

3 385,00

1 718,52

1 718,52

111 625 003 Úrazové poistenie

193,00

98,06

98,06

111 625 004 Na invalidné poistenie

725,00

368,15

368,15

111 625 005 Na poistenie v nezamestn.

242,00

118,18

118,18

1 149,00

582,94

582,94

111 627 000 Prísp.do dopl.dôch.poisť.

0,00

39,84

39,84

111 631 001 Cestovné náhrady

0,00

126,80

126,80

41 631 001 Cestovné náhrady

50,00

0,00

0,00

111 632 001 Energie

100,00

2 587,50

2 587,50

41 632 001 Energie

1 900,00

42,50

42,50

111 632 002 Vodné, stočné

120,00

67,11

67,11

111 632 003 Poštové a tele.služby

130,00

87,48

87,48

41 633 006 Všeobecný materiál

200,00

399,52

399,52

111 633 009 Knihy, časop.,noviny

100,00

86,39

86,39

111 635 004 Prev.strojov, prístr.,zar.

0,00

72,00

72,00

111 635 006 Budov, objek.al.ich časť

50,00

90,95

90,95

111 637 002 Konkurzy a súťaže

20,00

0,00

0,00

111 637 004 Všeobecné služby

250,00

330,00

330,00

66,00

66,39

66,39

230,00

111,71

111,71

111 637 027 Odmeny zam.mim.pomeru

0,00

449,40

449,40

41 637 027 Odmeny zam.mim.pomeru

1 000,00

0,00

0,00

37 443,00

21 289,88

21 289,88

111 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.plat

0,00

16,80

16,80

41 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.plat

5 100,00

2 653,28

2 653,28

505,00

251,99

251,99

71,00

35,28

35,28

111 625 007 Na pois.do rezer.f.solid.

111 637 015 Poistné
111 637 016 Prídel do sociáln.fondu

Spolu

09.5.0.1 Školský klub detí

41 621 000 Všeob.zdravotná poisťovňa
41 625 001 Nemocenské poistenie
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41 625 002 Na starobné poistenie

706,00

352,80

352,80

41,00

20,16

20,16

151,00

75,60

75,60

51,00

25,20

25,20

41 625 007 Na pois.do rezer.f.solid.

240,00

119,70

119,70

41 632 001 Energie

400,00

297,75

297,75

0,00

33,84

33,84

41 632 006 Všeobecný materiál

50,00

234,77

234,77

41 633 009 Knihy, časop.,noviny

225,00

49,75

49,75

60,00

22,64

22,64

7 600,00

4 189,56

4 189,56

6 312,00

3 423,69

3 423,69

41 625 003 Úrazové poistenie
41 625 004 Na invalidné poistenie
41 625 005 Na poistenie v nezamestn.

41 632 003 Poštové a tele.služby

41 637 016 Prídel do sociáln.fondu
Spolu
09.6.0.1. Školské stravovanie ŠJ
41

611 000 Tar.,os.,zákl.,fun.plat

41

621 000 Všeob.zdravotná poisťovňa

851,00

328,73

328,73

41

625 001 Nemocenské poistenie

119,00

45,94

45,94

41

625 002 Na starobné poistenie

1 192,00

460,22

460,22

41

625 003 Úrazové poistenie

68,00

26,21

26,21

41

625 004 Na invalidné poistenie

255,00

98,61

98,61

41

625 005 Na poistenie v nezamestn.

85,00

32,86

32,86

41

625 007 Na pois.do rezer.f.solid.

404,00

156,10

156,10

41

631 001 Cestovné náhrady

0,00

19,40

19,40

41

632 001 Energie

1 800,00

1 644,34

1 644,34

41

632 002 Vodné, stočné

100,00

75,53

75,53

41

632 003 Poštové a tele.služby

80,00

45,73

45,73

41

633 006 Všeobecný materiál

54,00

162,60

162,60

41

633 016 Reprezentačné

50,00

0,00

0,00

41

635 005 Špec.str.,príst.,z

100,00

0,00

0,00

41

637 004 Všeobecné služby

200,00

488,00

488,00

41

637 012 Poplatky a odvody

0,00

7,89

7,89

41

637 016 Prídel do sociáln.fondu

0,00

29,68

29,68

41

637 027 Odmeny zam.mim.pomeru

270,00

0,00

0,00

11 940,00

7 045,53

7 045,53

200,00

152,78

152,78

0,00

116,78

116,78

Spolu
10.2.0.2 Ďalšie soc.služby
41

633 006 Všeobecný materiál

41

633 016 Reprezentačné

41

642 014 Jednotlivcovi

1 300,00

379,90

379,90

Spolu

1 500,00

649,46

649,46

176 500,00

99 094,23

99 094,23

Výdavky bežného rozpočtu
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

191 113,49
191 113,49

99 094,23
99 094,23

92 019,26
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
92 019,26
556,00
0,00
556,00
191 669,49
99 094,23
92 575,26

Prebytok rozpočtu v sume 92 019,26 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 92 019,26 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 556,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 556,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 92 575,26. EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
24 647,00
556,00
25 203,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
3 032,96
370,31
461,72
2 941,55

1,05 %

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2013
848 423,25
751 026,32

KZ k 31.12.2013
898 511,37
719 579,97

0,00
613 087,96
137 938,36
97 185,84

0,00
581 641,61
137 938,36
178 931,40

499,27
8 953,32
87 733,25
211,09

565,33
7 535,36
170 830,71
0,00

ZS k 1.1.2013
848 423,25
385 230,20

KZ k 31.12.2013
898 511,37
407 093,67

0,00
385 230,20
23 429,08

0,00
407 093,67
75 624,73

7 367,00
3 032,96
13 029,12
439 763,97

5 425,84
2 168,88
68 030,01
415 792,97

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky v sume 75 624,73 EUR:
- rezervy, ktoré boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky,mzdy a odvody, audítorské práce
13
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- záväzky sociálneho fondu
- neuhradené dodávateľské faktúry
- prijaté preddavky
- mzdové a poistné záväzky za mesiac júl - december 2013

5 425,84 EUR
2 168,88 EUR
9 424,92 EUR
579,76 EUR
58 025,33 EUR

Celkovým dlhom obce na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a suma
ručiteľských záväzkov obce k 31. 12. 2013. Takéto dlhy obec v hodnotenom období
nevykazuje.

8. Hospodárenie v obci
Obec zisťuje v ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi na svoju činnosť v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 z. z. v znení neskorších predpisov:
Výnosy
= 224 596,47
Náklady
= 202 731,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením
= 21 865,30
Výsledok hospodárenia po zdanení
= 21 865,30
Účtovný výsledok hospodárenia:
Výsledok hospodárenia po zdanení ako rozdiel výnosov ÚT 6 a nákladov ÚT 5 – obec
dosiahla
za rok 2013 kladný výsledok hospodárenia /zisk/ vo výške 21 865,30 €

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom iných obcí
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí.
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a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Evidencia obyvateľstva

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-4 -

167,74

167,74

0

71,14

71,14

0

26,40

26,40

0

1 620,00

1 620,00

0

Školstvo - MŠ

589,00

589,00

0

Školstvo – ZŠ

28 501,00

28 501,00

0

447,00

447,00

0

1 120,00

1 120,00

0

Spoločný stavebný úrad

686,54

686,54

0

Kultúra, šport

220,00

220,00

0

Infraštruktúra miest a obcí

463,60

463,60

0

Prenesený výkon - životné
prostredie
Hospodárska mobilizácia - CO
Dotácia – 5% mzdy

Vzdelávacie poukazy
Voľby

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Mesto

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

630,54

630,54

0,00

Zlaté Moravce spol. stav. úrad

10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lovce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 92 575,26 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
na :
- tvorba rezervného fondu 92 575,26 EUR

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
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Z dôvodu veľkého počtu strán je návrh záverečného účtu obce Lovce
za rok 2013 vyvesený na úradnej tabuli obce Lovce vo vnútorn~' ť!
priestoroch na Obecnom úrade Lovce.
V Lovciach 02.06.2014

••

Vyvesené na úradnej tabuli obce l
Zvesené z úradnej tabule obce Lo'

1,

Obec Lovce
Obecný úntd Lovce 22, 951 92

Materiál na 4. zasadnutie OZ Lovce v roku 2014 k bodu č. 7
V Lovciach dňa 20.06. 2014

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1/2014

· rantišek Richter
Funkcia: st-=o~......._,,,bc\

OBEC LOVCE
951 92 LOVCE 222
IČO: 308 161
DIČ: 2021 037920

Spracoval:
Meno: Marianna Segíňová
Funkcia: účtovníčka

V Lovciach 13.06.2014

Obec Lovce
Obecný úrad Lovce 22, 951 92

Dôvodová správa
?..~zpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s§ 14 ods. 1a2 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
;.-:-a:Yidlách územnej samosprávy v zneni neskorších predpisov, a to:

Zmena

rozpočtu

Obce Lovce na rok 2014

Rmpočet

Príimv soalu

na rok 2014
184 832,00 €
0,00€
0,00€
184 832.00€

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
V:fdavk.v snobi

narok2014
179 765,00€
5 000,00€
0,00€
184 765.00€

Bežné prí imv
Kapitálové oríimv
Finančné operácie prijmové

Ro1.p0Čet

1.

Návrh na 1. zmenu
- narok2014
+ 15 OOO 00 €
0€
+ 92 575,50 €
+ 107 575.50 €
Návrh na l. zmenu
ro~ na rok 2014
+ 107 575 50€
+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 107 575.50 €

Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:
K 111 - 311 OOO
Bežný transfer - renovácia a obnova obecnej budovy

Spolu:
Úprava
K 46
K 46
K46
K 46
K46
K 46
K 46
K46
K 46
K 46
K 46
K 46
K 111

vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 46, 111:
FK 01.l.l.6 610-620
Mzdy - obecný úrad
FK 01.l.1.6 630
Obec - Tovary a služby
FK09.l.1.l 610-620
Mzdy, odvody - MŠ
FK 09.1.1.1 630
Predšk.výchova - Tovary a služby
FK09.l.2.1 610-620
Mzdy, odvody - ZŠ
FK 09.1.2.1 630
Základné vzdelanie - Tovary a služby
FK 09.5.0.1 610-620
Mzdy, odvody - ŠKD
FK09.6.0.l 610-620
Mzdy, odvody - ŠJ
FK 09.6.0.1 630
Škols.stravovanie - Tovary a služby
FK 05.1.0 630
Nakladanie s odpadmi - Tovary a služby
FK 06.4.0 630
Verejné osvetlenie - Tovary a služby
FK 08.2.0 630
Kultúrne služby - Tovary a služby
FK 01.1.1.6 635
Obec - Oprava budov

spol 11 46:
Spolulll:
II. Úprava príjmových operácií v príjmovej časti rozpočtu kód zdroja 46:
K 46 FK 01.l.l.6 454
Pr. p.z RF obce

Spolu:

1. zmena rozpočtu
narok2014
199 832,00 €
0,00€
92 575,50€
292407.50€
1. zmena rozpočtu
narok2014
287 340,50 €
5 000,00 €
o00€
292 340.50€

+15 000,00 €
+15 000,00€

+ 21500,00 €
+ 16 500,00 €
+ 13 500,00 €
+ 1 074,00 €
+ 20 001,00 €
+ 1 800,00 €
+ 3 500,00€
+ 5 550,00€
+ 1 500,00 €
+ 6 000,00 €
+ 1 500,00 €
+ 150,50 €
+ 15 000,00€
+ 92 575,50€
+ 15 000,00€

+92 575,50 €
+ 92 575,50 €

ObecLovce
Obecný úradLovce 22, 951 92

Uznesenie k bodu č. 7
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lovciach v roku 2014
konaného dňa 20.06.2014

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lovciach na svojom 4.riadnom zasadnutí OZ konanom dňa 20.06.2014

p r e rokov a/o
návrh na zmenu rozpočtu Obce Lovce na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č . 1/2014
schvaľuje

a) zmenu Rozpočtu Obce Lovce na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č . 1/2014
b) použitie Rezervného fondu obce v sume 92 575,26 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtový ch pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Lovciach dňa 13.06.2014

OBE C L. VCE
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Číslo: 2014-7707/23351 :2-1 OCO

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obecný úrad Lovce:
Došlo:

,,<f.) · ,;{0/4

1 Čí s l o.)ll/..<..01
.

i'redóialo:

Príl.

Zat. číslo:

1
'
Ref:;:..t: 1
1

ROZHODNUTIE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia
regionálneho školstva podľa§ 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka
konania obec Lovce vo veci vyradenia základnej školy a jej súčasti školského klubu
detí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
Po preskúmaní potrebných dokladov podľa§ 32 a§ 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 3
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo
takto:
vyraďuje

sa zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Základná škola, Hlavná
45, Lovce, k 31. augustu 2014,
vyraďuje

sa zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Školský klub detí,
Hlavná 45, Lovce, ako súčasť Základnej školy, Hlavná 45, Lovce, k 31. augustu
2014.

Odôvodnenie
Účastník
konania
obec
Lovce
požiadal
dňa
6. mája
2014
o vyradenie Základnej školy, Hlavná 45, Lovce a Školského klubu detí, Hlavná 45,
Lovce, ako súčasť Základnej školy, Hlavná 45 , Lovce, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť").
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Číslo: 2014-7707/23351 :2-1 OCO

s-cRSTVO ŠKOLSTVA,
. ~:::: ·· /ÝSKUMU A ŠPORTU
s_: ::NSKEJ REPUBLIKY

Obecný úrad Lovce:
Došlo:

-

Cislo:

·~

,,Z/.).

Jll/..<. I

· ťredčialo:

1

,;< 0 ;L;

Príl.

Zat. člslo:

Ref:;:.-t:

1

ROZHODNUTIE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia
regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka
konania obec Lovce vo veci vyradenia základnej školy a jej súčasti školského klubu
detí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
Po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 3
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo
takto:
vyraďuje

sa zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Základná škola, Hlavná
45, Lovce, k 31. augustu 2014,
vyraďuje

sa zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Školský klub detí,
Hlavná 45, Lovce, ako súčasť Základnej školy, Hlavná 45, Lovce, k 31. augustu
2014.

Odôvodnenie
Účastník

konania
obec
Lovce
požiadal
dňa
6.
mája
2014
o vyradenie Základnej školy, Hlavná 45, Lovce a Školského klubu detí, Hlavná 45,
Lovce, ako súčasť Základnej školy, Hlavná 45, Lovce, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť") .
1

Účastník konania uvádza ako dôvod vyrad enia zo siete trvalo nízky počet

žiakov, pričom v školskom roku 2014/2015 by do školy nastúpilo iba 6 žiakov.
Výchova a vzdelávanie žiakov bude zabezpečené v Základnej škole,
Litoméľická 32, Topoľčianky (vzdialená 6 km), ktorá písomne potvrdila, že má
dostatočné personálne a materiálne podmienky na prijatie žiakov vyraďovanej školy.
-Rada školy pri Základnej škole, Hlavná 45, Lovce, vo vyjadrení zo dňa
14. marca 2014 nesúhlasí s vyradením. Štátna školská inšpekcia v listoch zo dňa
23. apríla 2014 č. A/2014/001149/00367 a A/2014/001150/00367 nepredpokladá
negatívne dopady na kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov. Okresný úrad v Nitre
v liste č. OU-NR-OS1-2014 zo dňa 17. apríla 2014 súhlasí s vyradením.
Vychádzajúc z uvedeného správny orgán konštatuje, že účastník konania
v zmysle § 17 zákona č. 596/2003 . Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
doložil všetky potrebné doklady k vyradeniu predmetnej základnej školy a školského
klubu detí a dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie

V zmysle § 61 ods. 1 zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať proti tomuto rozhodnutiu
rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, Bratislava v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom.

Bratislava 15. 5. 2014
c:i\s\\Ja, vedy
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Rozhodnutie dostanú:
• Obec Lovce
951 92 Lovce 222
• spis
Na vedomie:
• CVTI Bratislava
• ŠŠI Bratislava
• OÚ Nitra
• Sekcia financovania a rozpočtu MŠWaš SR
• Odbor základných škôl MŠWaŠ SR
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Príloha č. 9

Obec Lovce
BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
informačného

systému zameraný na ochranu osobných
úl}ajov obce Lovce.
Článok 1

Úvodné ustanovenie
Obec Lovce v zmysle§ 19 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 vyhlášky č. 164/2013 Z.z. o
rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, vydáva týmto vnútorným
predpisom Bezpečnostný projekt informačného systému obce Lovce. (ďalej len
„Bezpečnostný projekt").
Článok 2

Obsah

„Bezpečnostniho projektu"

Bezpečnostný

1.
2.
3.
4.
5.

projekt obce Lovce obsahuje:
Špecifikáciu informačného systému obce
Bezpečnostný zámer
Analýzu bezpečnosti informačného systému
Bezpečnostnú smernicu
Smernicu o používaní kamerového systému
Článok 3
Informačný

systém obce

1. Obec Lovce je prevádzkovateľom nasledovných informačných systémov:

+ program „ SMOS " - evidencia obyvateľov
stály zoznam voličov
evidencia daňovníkov a poplatníkov
účtovníctvo

2.

miestne dane a poplatky
majetok obce
personálna a mzdová agenda
Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov:
Bc. František Richter - starosta obce - štatutárny orgán,
1

Eliška Tížňovská - zamestnanec obce poverený vedením:
evidencie obyvateľstva, stáleho zoznamu voličov,
agendy miestnych daní, miestnych poplatkov
personálnej a mzdovej agendy, majetku obce, účtovníctva,
evidencie hrobových miest
Článok4
Bezpečnostný

zámer

1. Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je

potrebné dosiahnuť na ochranu infonnačného
bezpečnosti. Obsahuje súhrn objektov, subjektov,

systému pred ohrozením jeho
metód, opatrení, prostriedkov, a
procesov slúžiacich k minimalizácii narušenia chránených aktív.

2.

Základné

bezpečnostné

ciele

a.
Zabezpečiť ochranu osobných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením,
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
b.
Minimalizovat' riziká pri prevádzke informačného systému pred napadnutím
aktív.
c.
Zabezpečiť kontinuitu činností v informačnom systéme v prípade narušenia.
d.
Zabezpečiť ochranu aktív.
e.
Zabezpečiť ohodnotenie o ošetrenie rizík.
f.
Zabezpečiť realizáciu preventívnych opatrení.
g.
Zabezpečiť pripravenosť na aktívny prístup pri riešení akéhokoľvek narušenia.
h.
Analyzovať možnosti napadnutia.
L
Stanoviť úrovne bezpečnosti.

3. Bezpečnostné opatrenia
1.
Základnými bezpečnostnými opatreniami obce Lovce je súhrn:
•
technických
•
organizačných
•
personálnych
opatrení, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov v pôsobnosti obce.
A. Špecifikácia technických opatrení a spôsob ich využitia:
a/ Technické opatrenia predstavujú všetky určené technické prostriedky
určené pre spracúvanie, manipuláciu, archiváciu a skartáciu osobných údajov a všetky
prostriedky a metódy ochrany určených technických prostriedkov.
Používanie technických prostriedkov pre spracúvanie osobných údajov je povolené
iba osobám oprávneným oboznamovať sa s osobnými informáciami.
Technické prostriedky, sú využívané zásadne zamestnancami, ktorí majú tieto
prostriedky pridelené. Zamestnanca zodpovedného za výpočtovú techniku určí
starosta obce.
b/ Technickými prostriedkami na účely zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.
sú:
1.
Výpočtová technika - ktorou sa zabezpečuje vytváranie, spracovávanie,
tlač a uchovávanie dát a informácii. Výpočtovú techniku tvorí komplex zariadení
(technické a programové vybavenie, periférne zariadenia a podobne) a ich vzájomné
prepojenie telekomunikačnými systémami a počítačovými sieťami a dátové nosiče
(diskety, pásky, CD disky a pod.)
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2. Zariadenie na vyhotovenie písaného textu - tlačiarne pri osobných
počítačoch a severoch, rozmnožovacie stroje.
3. Zabezpečenie uvedených technických prostriedkov: je vykonávané
programovými, mechanickými, režimovými a technickými prostriedkami
ochrany.
programová ochrana - antivírové programy ,vstupné a prihlasovacie
heslá, používanie iba autorizovaných programov,
mechanická ochrana - vybavenie určených pracovísk mrežami, plnými
dverami,
zaslepenými kľučkami,
- režimová ochrana - určenie režimu vstupu na pracoviská, zákaz
zdržovania sa po pracovnej dobe, určenie zodpovedných zamestnancov za
bezpečnosť, určenie podmienok vstupu na pracovisko a spôsob opustenia pracoviska
apod.
- technická ochrana - požiarno-bezpečnostné opatrenia, požiarna
signalizácia, signalizácia neoprávneného vstupu a pod.
B. Špecifikácia organizačných opatrení a spôsob ich využitia
a/ Organizačné opatrenia predstavujú zákonné normy, predpisy a
nariadenia, podľa ktorých sa riadi činnosť určených pracovísk pre spracúvanie,
ukladanie, manipuláciu, archiváciu a skartáciu osobných údajov.
b/ Požiadavky na

organizačné

opatrenia.
opatrení pri ochrane osobných údajov pomocou
organizačných opatrení, ktorými sú organizované pracovné činnosti a postupy pri
zabezpečovaní celkovej, informačnej a počítačovej bezpečnosti.
Organizačné opatrenie obsahujú:
•
Definovanie organizačnej štruktúry
•
Rozdelenie kompetencií
•
Určenie pracovných a bezpečnostných postupov
•
Organizačné opatrenia
Zabezpečenie bezpečnostných

Základnú normu tvorí štatút obce a organizačný poriadok obecného úradu
obce Lovce.
Starosta obce menuje krízový štáb (havarijný tím), ktorý zabezpečí kontinuitu
činností v prípade narušenia informačného systému, mimoriadnej udalosti, živelnej
pohromy a inej nepredvídanej situácie.
Pre krízový štáb musí byť zrejmé:
•
Personálne obsadenie
•
Spôsob komunikácie
•
Prerozdelenie úloh medzi členmi tímov
•
Krízový štáb má právomoci vydávať rozhodnutia
C. Špecifikácia personálnych opatrení a spôsob ich využitia

a/ Personálne opatrenia - personálna bezpečnosť- je zákonom stanovený
postup ( § 21 a § 22 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.), ktorý určuje
predpoklady k získaniu oprávnenia oboznamovať sa s osobnými údajmi a
určuje povinnosti oprávnených osôb. Personálna bezpečnosť zahŕňa vedenie
predpísanej evidencie, na ochranu osobných údajov.
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Starosta obce Lovce písomne poverí výkonom dohľadu nad ochranou osobných
údajov spracúvaných podľa zákona NR SR č. 12212013 Z. z. zodpovednú osobu
alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných
ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.
bi Pri spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme sú oprávnené
osoby povinné dodržiavať príkaz starostu obce Lovce o pravidlách používania
lokálnej počítačovej siete.
cl Požiadavky na personálne opatrenia
•
Stanoviť kvalifikačné predpoklady
•
Personálne zabezpečiť všetky procesy
•
Definovať personálnu bezpečnosť
•
Zabezpečiť zastupiteľnosť
•
Zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných smerníc
•
Zabezpečiť školenia k bezpečnostným smerniciam a novým právnym
predpisom

4. Okolie

informačného

systému a jeho

vzťah

k možnému narušeniu

bezpečnosti

Obec Lovce prevádzkuje informačný systém v jednotlivých personálnych
ktoré nie sú prepojené lokálnou sieťou. Užívatelia personálnych
počítačov využívajú pripojenie do internetu na elektronickú poštu a na prístup k
www stránkam.
Osobné údaje sú spracovávané na pracoviskách obce Lovce so stálou
službou ochrany počas pracovnej doby. Nie je možné vylúčiť priame napadnutie
pracoviska mimo pracovných hodín.
počítačoch,

5. Vymedzenie hraníc

určujúcich

množinu zvyškových rizík

Hranicu zvyškových rizík stanovuje súbor všetkých opatrení pomocou
ktorých je zabezpečený normálny chod informačného systému llSI a sú splnené
všetky podmienky na dodržanie zásad ochrany IS. Množina zvyškových rizík je
ohraničená nepredvídateľnými udalosťami alebo činnosťami, ktoré sa nedajú
ovplyvniť. Zvyškové riziká môžu mať za následok čiastočne narušenie IS, alebo
úplné narušenie aktív s znefunkčnením infonnačného systému.
Definovanie množiny zvyškových rizík.

Vplyv na
znefunkčnenie
Ciastočné

Riziká

Hrozba

IS
Napadnutie hrubou silou

•

•
•
•

.

Ciastočné

Narušenie aktív následkom
porúch technologických
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•

Prelomenie technických zábran
vstupov : mreží, bezpečnostných
dverí
Krádež dokumentov
Krádežtechnických prostriedkov
informačného systému
Znefunkčnenie technických
prostriedkov
Porucha na vodovodnom,
kanalizačnom a vykurovacom

zariadení
Živelná pohroma

Uplné

potrubí

Uplné

Teroristický útok

Uplné

Porucha na
technologickom zariadení

•

Povodeň

•
•
•
•
•

Zasiahnutie bleskom - požiar
Zemetrasenie
Výbuch
Zamorenie
Požiar
Zamorenie priestoru
Požiar

•

•

Článok 5

Analýza hewečnosti informačného systému
Analýza bezpečnosti informačného systému je podrobný rozbor stavu
bezpečnosti informačného systému.

1. Identifikácia a analýza rizík
a/ Neoprávnená modifikácia osobných údajov
Dopad hrozby na aktíva systému: narušenie integrity, dostupnosti, dôvernosti.

Potencionálne slabiny: zmeny programov, vrátane zavedenia škodlivých
programov (rôznych červov, logických bômb, trójskych koni, zadných vrátok
atď.), zmeny súborov s citlivými údajmi.
Súčasný stav zabezpečenia:
je nainštalovaná antivírová ochrana
je pripojenie do počítačovej siete
nie je potreba prenášať údaje z prenosných médií do PC a naopak
b/ Neoprávnený lokálny prístup k osobným údajom v pracovnej stanici
Dopad hrozby na aktíva systému: narušenie integrity a dôvernosti.

Potencionálne slabiny: neoprávnená osoba môže získať neautorizovaný
prístup k údajom vplyvom nepoužívania hardvérových alebo softvérových
autentizačných prostriedkov, krátkodobé opustenie počítača, čítanie údajov z
obrazovky monitora neoprávnenou osobou.
c/ Minimalizácia rizík
kontrola používania PC z hľadiska zabezpečenia antivírovou ochranou,
kontrola používaných prenosných médií,
zabezpečenie PC pred nepovolanými osobami,

2.

Bezpečnostné

štandardy, metódy a prostriedky ochrany
osobných údajov v informačnom systéme
Súčasťou

analýzy bezpečnosti infonnačného systému je posúdenie zhody
navrhnutých bezpečnostných opatrení s použitými bezpečnostnými štandardmi,
metódami a prostriedkami.
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1. Ochrana osobných údajov sa rieši v súlade so zákonom NR SR č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ďalej vychádza z nasledujúcich
zákonov:
•
Zákon NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
•
Zákon NR SR č. 261/1995 Z. z. o štátnom infonnačnom systéme

•

Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

•
Pre metodiku sa použijú aj :
•
Zákon NR SR č. 241 /2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
•
Vyhláška NBÚ č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti
•
Vyhláška NBÚ č. 2/2002 Z. z. o personálnej bezpečnosti
•
Vyhláška NBÚ č. 28/2002 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti
•
Vyhláška NBÚ č. 88/2002 Z. z. o fyzickej a objektovej bezpečnosti
•
Vyhláška NBÚ č. 90/2002 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov
•
Vyhláška NBÚ č. 537/2002 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného
elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri
overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte
časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a
požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní
elektronického podpisu a časovej pečiatky)
•
Vyhláška NBÚ č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania
elektronickéhopodpisu v obchodnom a administratívnom styku

3.

Zabezpečenie Informačného

Hrozby
1. Prírodné udalosti
a. Búrka, blesk
b. Potopa
c. Námraza
d. Zemetrasenie
2. Technologické havárie
a. Požiar
b. Únik nebezpečných
látok
c. Únik nebezpečných
látok mimo objekt
d. Výbuch
3. Sociálne
a. Štrajk, nespokojnosť
zamestnancov
b. Politické zámery
4. Organizačné
a. Nepokryté pracovné
postupy
b. Kompetenčné

systému pred hrozbami :

Úroveň bezpečnosti

Globálna
Zvyškové riziko
Globálna
Zvyškové riziko

Opatrenia

Technické
Zabezpečené

polohou

Technické
Havarijný plán

Globálna
Zvyškové riziko

Technické
Havarijný plán

Zvyškové riziko

Havarijný plán

Zvyškové riziko

Havarijný plán

Globálna

Organizačné,

Globálna

Organizačné

Globálna

Organizačné

Globálna
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Personálne,

personálne

organizačné

5. Výpadky
a. Technologické
b. Infraštruktúry
C.
Komunikačné linky
d. Server
e. Služby

Globálna
Globálna,

Technické
Organizačné

informačná

Informačná

Technické
Technické

Počítačová

Globálna,

Organizačné,

informačná,

personálne

počítačová

6. Infiltrácia
a. Ľudské - vnútorné
b. Ľudské- vonkajšie
c. Počítačová
7. Chyby
a. HW
b. sw
c. Užívateľov
d. Správcov

3lobálna

Personálne,

organizačné

Počítačová, informačná

Technické,

organizačné

Počítačová, informačná

Technické
Technické
Personálne,
Personálne

Počítačová

Globálna
Globálna

organizačné

Článok 6
Bezpečnostná

smernica

1. Bezpečnostná smernica je tvorená bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú
samostatnými smernicami v oblastiach upravovaných zákonom č. 122/2013 Zz.
o ochrane osobných údajov a vyhláškou č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a
dokumentácii bezpečnostných opatrení.

2.

Zoznam smerníc :

Smernica o ochrane osobných údajov a o podpore bezpečnosti IS pre
vedúcich zamestnancov obce,
2.
Smernica o ochrane osobných údajov a o zásadách bezpečnosti pre
používateľov IS obce,

1.

Smernica o ochrane osobných údajov a o zásadách
informačných a komunikačných technológií IS obce,
4.
Havarijný plán IS obce
3.

bezpečnosti

pri prevádzke

1. Smernica o ochrane osobných údajov a o podpore
bezpečnosti IS pre vedúcich zamestnancov obce Lovce:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.
Táto smernica upravuje základné zásady pre vedúcich zamestnancov obce
Lovce pre podporu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky informačného systému
obecného úradu (ďalej len "IS").
2.
Vedúcimi zamestnancami organizačných útvarov IS sú : starosta obce,
riaditeľka školy, vedúci organizačných útvarov zriadených obcou, ktorí využívajú
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služby IS.
Článok2
Ochrana osobných údajov

1.
Vedúci zamestnanec je povinný dbať o to, aby sa v jeho útvare spracúvali
osobné údaje len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu.
Taktiež je povinný
dbať o náležitú ochranu osobných údajov spracúvaných v útvare, t.j. obmedzenie
prístupu k zhromaždeným a spracúvaným osobným údajom len na
zamestnancov, ktorí prístup k týmto údajom potrebujú na plnenie svojich
pracovných úloh.
2.
Vedúci zamestnanec je povinný zabezpečiť náležité poučenie osôb, ktoré
môžu prísť do styku s osobnými údajmi spracúvanými v podmienkach obce resp.
obcou zriadeného organizačného útvaru, o povinnostiach ochrany osobných údajov a
o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prišli do styku.
3.
Vedúci zamestnanec je povinný organizovať prácu podriadeného zamestnanca
povereného spracovávaním osobných údajov tak, aby sa osobné údaje v listinnej
forme spracúvali a skladovali iba vo vyhradených priestoroch pracoviska a s využitím
dostupných prostriedkov ich zabezpečenia (uzamykanie priestorov, skladovanie v
uzamykateľných skrinkách, a pod.). Taktiež je povinný organizovať prácu
podriadeného zamestnanca pri vzniku či riešení mimoriadnej situácie tak, aby boli
zachované základné bezpečnostné zásady pre prístup k osobným údajom, t.j.
predovšetkým obmedzenie prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom
spracúvaným v podriadenom útvare.
Vedúci zamestnanec je povinný spolupracovať s osobou poverenou výkonom
dohľadu nad ochranou osobných údajov na pracovisku, konzultovať s ňou otázky
prípadnej zmeny
rozsahu, účelu a spôsobu spracovania osobných údajov spracúvaných a skladovaných
v podriadenom
útvare, ako aj dbať o aktuálnosť údajov príslušnej
časť evidencie
informačných systémov, vedenej v zmysle požiadaviek zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov.

4.

Článok3
Základné zásady pre podporu

bezpečnosti

IS

1.
Vedúci zamestnanec pridelí prístupové práva do IS pre podriadených
zamestnancov tak, aby sa rešpektoval bezpečnostný princíp "najmenších privilégií"
(zamestnanec má mať pridelené len také privilégia, ktoré potrebuje pre plnenie
svojich pracovných povinností, a nie vyššie).
2.
Vedúci zamestnanec je zodpovedný za uloženie zalepených obálok vstupných
hesiel do aplikačného programového vybavenia podriadených zamestnancov pre
prípad núdzového použitia týchto aplikácií.

3.
Vedúci zamestnanec je zodpovedný za včasné zrušenie, príp. modifikáciu
prístupových práv podriadeného zamestnanca, ktorému končí pracovný pomer, resp.
ktorému sa zásadným spôsobom zmenila pracovná náplň. Vedúci zamestnanec je
povinný rozhodnúť o súboroch podriadeného zamestnanca, ktorému sa končí
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pracovný pomer - prideliť ich inému zamestnancovi, rozhodnúť o ich archivovaní,
alebo rozhodnúť o ich odstránení ku dňu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca,
ktorý s nimi dovtedy pracoval.
4.
Vedúci zamestnanec Je povinný riešiť zastupovanie neprítomného
podriadeného zamestnanca - používateľa IS zamestnancom, ktorý má pridelené
obdobné prístupové práva ako zastupovaná osoba, alebo určiť dočasné rozšírenie
prístupových práv zastupujúcej osoby na určenú dobu.
5.
Vedúci zamestnanec je povinný vlastným rešpektovaním bezpečnostných
zásad pri používaní IS, ako aj bezodkladným riešením zistených nedostatkov v
dodržiavaní bezpečnostných zásad podriadenými zamestnancami usilovať sa o
zaradenie bezpečnostných zásad a postupov do návykov spojených s rutinnou prácou
podriadených zamestnancov - používateľov IS.
6.
Vedúci zamestnanec je povinný pri vydávaní pokynov podriadeným
zamestnancom striktne rešpektovať ustanovenia platných smerníc o bezpečnosti IS a
nevydávať príkazy, ktoré sú v konflikte so zásadami uvedenými v týchto smerniciach.
7.
Vedúci zamestnanec je povinný dbať o trvalú primeranú úroveň vedomostí a
skúseností podriadených zamestnancov - používateľov IS, potrebnú pre bezpečnú a
spoľahlivú prácu so systémom. Za týmto účelom je povinný umožniť podriadeným
zamestnancom primerané vzdelávanie zamerané na prácu s IS a na zásady
bezpečnosti pri práci s týmto systémom.
8.
Vedúci zamestnanec je povinný v prípade výrazných zmien v zameraní práce
útvaru, resp. v práci podriadených zamestnancov prehodnotiť adekvátnosť
prístupových práv pridelených podriadeným zamestnancom (obzvlášť rešpektovanie
princípu najmenších privilégií).
9. Vedúci zamestnanec je povinný bezodkladne riešiť a v prípade potreby rozhodnúť
o všetkých podnetoch podriadených zamestnancov, ako aj vlastné zistenia
týkajúce sa:
a)
podozrenia z narušenia bezpečnosti IS,
b)
nedostatkov v návrhu alebo prevádzke IS, ktoré by mohli
zníženie úrovne bezpečnosti IS,
c)
návrhov na zlepšenie systému zabezpečenia IS.

mať

za následok

Článok3
Záverečné

ustanovenia

1.
Porušenie tejto smernice bude posudzované ako závažné porušenie pracovnej
disciplíny zamestnanca v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce resp.
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
2.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.07. 2014.

2. Smernica o ochrane osobných údajov a o zásadách
bezpečnosti pre používateľov informačného systému obce
Lovce.
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Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje základné pravidlá pre ochranu osobných údajov v
elektronickej a listinnej fcmne a pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
pracovných staníc a informačného systému obce Lovce (ďalej len "IS").
2. Používateľmi IS (ďalej len "používatelia") sú zamestnanci organizačných útvarov
obce Lovce, /obecného úradu, ZŠ a ostatných organizácií zriadených obcou/, ktorí na
základe pracovnej náplne a na základe súhlasu svojho nadriadeného prostredníctvom
pracovnej stanice využívajú služby IS.
Článok2
Ochrana osobných údajov

1.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej
osoby, teda údaje, z ktorých možno identifikovať osobu, ktorej sa týkajú.
2.
Pod ochranou osobných údajov sa rozumie splnenie požiadaviek, ktoré
stanovuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, predovšetkým
a spracúvania
osobných údajov (zhromažďuje
rozsah osobných údajov a len na
a spracúva sa len nevyhnutne potrebný
nevyhnutne potrebnú dobu)
•
obmedzenie prístupu k zhromaždeným a spracúvaným osobným údajom len
na zamestnancov, ktorí prístup k týmto údajom potrebujú na plnenie svojich
pracovných úloh
•účelnosť

zhromažďovania

3.
Zhromažďovať a spracúvať osobné údaje spolu s rodným číslom dotknutých
osôb je prípustné len na účely obvyklých agend príslušných útvarov pracoviska. Nie
je povolené zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov nad rámec agend
uložených pracovisku príslušnými právnymi predpismi.
4.
V zásade, prístup k spracúvaným osobným údajom môžu mať len pracovníci
zodpovední za príslušnú agendu. Externý dodávateľ služieb, ktorého zamestnanci pri
výkone dohodnutých služieb môžu prísť do styku s osobnými údajmi spracúvanými
na pracovisku, sa k povinnosti ochrany osobných údajov spoločnosti a k záväzku
mlčanlivosti zaviaže podpisom zmluvy, ktorou sa utvára zmluvný vzťah s
pracoviskom, a ktorá musí obsahovať ustanovenie o tomto záväzku.
5.
Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností môžu prísť
do styku s osobnými údajmi spracúvanými na pracovisku, sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišli do styku. Povinnosť mlčanlivosti
trvá aj po zániku ich funkcie alebo pracovného pomeru.
6.
Osobné údaje sa môžu zhromažďovať a spracúvať len v priestoroch
príslušného útvaru pracoviska /obecného úradu, resp. pracoviska ZŠ a inej
organizácie zriadenej obcou/. Výnimky z tohto pravidla môžu byť udelené len na
nevyhnutne potrebnú dobu pri rešpektovaní požiadaviek na zaistenie náležitej ochrany
spracúvaných osobných údajov. O udelení výnimky rozhoduje starosta obce, resp.
príslušný štatutárny zástupca. Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných
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povinností zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje, sú povinní ohlásiť
príslušnému vedúcemu zamestnancovi v rámci pracoviska, každý zistený prípad či
vážne podozrenie na únik osobných údajov, neoprávnené zasahovanie do osobných
údajov,
či zistenie o nedostatočnej účinnosti existujúcich bezpečnostných opatrení
prijatých na ochranu osobných údajov.
7.

Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností
zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje v listinnej forme, sú povinní využiť
všetky dostupné prostriedky pre zabezpečenie týchto údajov pred prístupom
neoprávnených osôb - skladovanie údajov v uzamknutých častiach nábytku,
uzamykanie kancelárii, alebo aspoň zabezpečenia náležitého dozoru príslušných
priestorov počas svojej neprítomnosti, ako aj ochrana príslušných kľúčov pred ich
získaním neoprávnenými osobami. Taktiež sú povinní, pokiaľ iné predpisy
neprikazujú inak, bez zbytočného
odkladu spoľahlivým spôsobom zlikvidovať nepotrebné, alebo chybné
dokumenty obsahujúce osobné údaje.
8.

Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností
alebo spracúvajú osobné údaje v elektronickej fonne, sú povinní využiť
všetky dostupné prostriedky, ktoré pre kontrolu prístupu k spracúvaným údajom
ponúka príslušné programové vybavenie, teda predovšetkým prístupové heslá. Taktiež
sú povinní počas svojej neprítomnosti ponechať príslušnú pracovnú stanicu v stave, v
ktorom je prístup k osobným údajom viazaný na znalosť príslušného prístupového
hesla (pracovná stanica odhlásená zo systému, či aspoň chránená šetričom obrazovky
s heslom).
zhromažďujú

9.

Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností
alebo spracúvajú osobné údaje v elektronickej forme, sú povinní v
prípade tlače výstupov obsahujúcich osobné údaje zabezpečiť, aby k príslušnej
tlačiarni nemala počas tlačenia výstupov nekontrolovaný prístup neoprávnená osoba.
Vytlačené výstupy obsahujúce osobné údaje musia byt' skladované, resp. zlikvidované
tak, aby nedošlo k narušeniu ich dôvernosti.
zhromažďujú

10.

Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností
zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje, zodpovedajú za to, že v priebehu
mimoriadnej situácie, ako aj riešení jej následkov (obnova pôvodného stavu) budú
zachované základné bezpečnostné zásady pre prístup k osobným údajom v ich oblasti
pôsobnosti. Cieľom je aj v priebehu mimoriadnej situácie, resp. pri riešení jej
následkov obmedziť prístup neoprávnených osôb k osobným údajom spracúvaným na
pracovisku.
11.
V prípade, že v priebehu mimoriadnej situácie, resp. riešení jej následkov,
nebude možné dosiahnuť cieľ stanovený v predchádzajúcom bode, cieľom bude
dosiahnuť, aby doba zníženej ochrany osobných údajov bola čo najkratšia a aby sa
zdokumentoval stav a manipulácia so zariadeniami, resp. médiami obsahujúcimi
osobné údaje počas doby zníženej ochrany. Predovšetkým ide o zdokumentovanie kde
boli osobné údaje (dočasne) umiestnené, na akú dlhú dobu, či a ako boli zabezpečené
a ktoré neoprávnené osoby mali k nim prístup. Tieto informácie sa bez zbytočného
odkladu poskytnú osobe poverenej výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov.
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Článok3
Manipulácia s technickými prostriedkami IS

1.
Pracovné stanice IS musia byť umiestnené tak, aby vplyvom okolia nedošlo k
neúmyselnému poškodeniu alebo poruche zariadenia (pádom pracovnej stanice,
teplom, vodou, priamym slnečným svetlom a pod.). Pracovné stanice neumiestňovať
na podlahu a v jej blízkosti.
2.

Používateľ

vypínať)

môže manipulovať s pracovnými stanicami IS (zapínať,
len v súlade s inštrukciami výrobcu, resp. dodávateľa zariadenia.

3.
Používateľ nesmie znižovať
zaobchádzaním a ich znečisťovaním.

životnosť

používať,

pracovných staníc IS hrubým

V blízkosti technických zariadení IS je zakázané jesť, piť a fajčiť, ale aj
iné činnosti hroziace znečistením technických zariadení (pestovanie
kvetov v blízkosti technických zariadení), resp. znížením ich životnosti alebo
spoľahlivosti (vibrácie a pod.).
4.

vykonávať

5.
Používateľ nemôže:
a)
robiť zásahy do pracovných staníc IS,
b)
pripájať k pracovným staniciam ďalšie technické zariadenia,
odpájať technické zariadenia pracovnej stanice,
c)
d)
premiestňovať pracovné stanice,
manipulovať s ovládacími prvkami pracovnej stanice okrem tých, ktoré sú
e)
umiestnené na vonkajšej strane skrinky pracovnej stanice, tlačiarne a krytu monitora
(zapínanie, vypínanie a reštartovanie počítača a tlačiarne, vkladanie a vyberanie
diskiet a CD z mechaník, výmena tonera, ovládanie nastavenia jasu, kontrastu, príp.
ďalších prvkov regulujúcich obraz na monitore), a to za podmienok oboznámenia s
ich ovládaním.
6.
Opravy a úpravy pracovnej stanice moze vykonávať len prizvaný
kvalifikovaný externý špecialista. Externý špecialista pritom môže zasahovať do
pracovnej stanice iba s preukázateľným súhlasom starostu obce. Používateľ pracovnej
stanice je povinný odmietnuť prístup k pracovnej stanici osobe, ktorá sa nepreukáže
takýmto súhlasom.
7.
Čistenie povrchu technických zariadení pracovnej stanice od prachu je
povinný vykonávať používateľ pracovnej stanice vhodnými čistiacimi prostriedkami
pri vypnutom stave zariadenia. Vnútorné čistenie zariadení IS môže vykonávať len
kvalifikovaný externý špecialista pri dodržaní podmienok bodu 6.
8.
USB

Odnímateľné pamäťové

médiá používané na ukladanie údajov (diskety, CD,
moduly a podobne) musia byť skladované na bezpečnom mieste
(uzamykateľný stôl, trezor, a podobne) tak, aby nedošlo k poškodeniu záznamu,
predovšetkým nesmú byt' vystavované teplotným extrémom, vlhkosti a prašnosti.
pamäťové

9.
Do mechaník prenosných pamäťových médií (diskiet, pások, CD) nesmú byt'
vkladané znečistené alebo poškodené médiá.
10.
Pri zapínaní a reštartovaní počítača nesmie byt' v disketovej alebo CD
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mechanike založené pamäťové médium.
Článok 4
Základné zásady pre manipuláciu s programovým vybavením IS

1.

Používateľ

môže na pracovných staniciach používať výlučne len programové
vybavenie nainštalované s preukázateľným súhlasom starostu. Používateľ nemôže
na pracovnej stanici inštalovať ani odinštalovať žiadne programové vybavenie a
tiež nemôže meniť konfiguráciu programového vybavenia s výnimkou zmien, s
ktorými bol riadne oboznámený na školení o používaní príslušného programového
vybavenia.

1

Používateľ

nemôže vytvárať a
inštalovaného na pracovnej stanici.

3.

Používateľ

distribuovať

kópie programového vybavenia

nemôže zasahovať do nastavení SMOS pracovnej stanice.

Používatelia pred opustením pracoviska sú povinní ukončiť prácu s
aplikačným programovým vybavením a odhlásiť sa z operačného systému a nakoniec
pracovnú stanicu vypnúť.

4.

5.
Pri krátkodobej neprítomnosti moze používateľ, pokiaľ mu to používané
programové vybavenie umožňuje, nahradiť odhlásenie sa zo systému a vypnutie
pracovnej stanice spustením šetriča obrazovky (ScreenSaver) s heslom.
Používatelia sú povinní vykonávať základnú údržbu pracovnej stanice - okrem
vyčistenia povrchu pracovnej stanice (obrazovka, klávesnica) aspoň raz mesačne
čistenie (odstraňovanie nepotrebných súborov) svojich dátových adresárov a
pomocných adresárov operačného systému (vrátane adresára Kôš, resp. Recycle Bin),
príp. spustenie profylaktických programov (podľa použitého operačného systému napr. scandisk, defragmentácia disku a pod.).
6.

7.
Používatelia sú povinní po inštalácii novej verzie programového vybavenia po
dobu minimálne dvoch týždňov venovať zvýšenú pozornosť činnosti systému a
kontrolovať správnosť výsledkov jeho práce. Prípadné odchýlky od požadovaného
stavu sú povinní čo najúplnejšie zdokumentovať a bezodkladne ohlásiť starostovi
obce.
Článok 5
Prístupové heslá

1.
Používateľ je povinný svoje prístupové heslá
mesiacov, príp. aj na pokyn starostu obce.

meniť

najmenej jeden krát za 6

Prístupové heslá používateľa musia mať aspoň 5 znakov (prístupové heslo
obrazovky aspoň 4 znaky). Používateľ nesmie ako heslo použiť takú
kombináciu znakov, ktorú by bolo možné priradiť k jeho osobe, akými sú napr. meno
používateľa a jeho rodinných príslušníkov napísané spredu či odzadu, telefónne číslo
domov alebo na pracovisko a pod.
2.

šetriča
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musí svoje prístupové heslo používať tak, aby sa ho nemohla
iná osoba (vrátane iných používateľov). Používateľ si musí byť vedomý
svojej zodpovednosti za aktivity v systéme, ktoré sa vykonajú pod jeho menom a
heslom.
3.

Používateľ

dozvedieť

4.
V prípade podozrenia, že iná osoba pozná heslo používateľa je používateľ
povinný príslušné heslo okamžite zmeniť a svoje podozrenie ohlásiť starostovi obce.
5.
Používateľ sa prihlasuje do siete a do aplikácie pod svojím menom a svojím
heslom aj v prípade, že pracuje na pracovnej stanici pridelenej inému používateľovi.
6.
Používateľ je povinný pre núdzové prípady svoje heslo do aplikácie
zalepenej obálke u vedúceho príslušného organizačného útvaru.

uložiť

v

Článok6
Manipulácia s údajmi IS

l.

Za zálohovanie údajov na lokálnom disku pracovnej stanice, v prípade, že ich
používateľ vytvára a používa pri svojej práci, je zodpovedný používateľ. Používateľ je
v takom prípade zodpovedný aj za bezpečné uskladnenie pamäťových médií
obsahujúcich záložné kópie údajov.
2.
Používateľ môže poskytovať údaje IS externým subjektom len v rozsahu
určenom jeho pracovnou náplňou a ďalšími predpismi. Výnimku tvoria údaje už
zverejnené alebo určené na zverejnenie.
Článok 7
Antivírusové opatrenia

1.
Je zakázaný akýkoľvek zásah do nastavenia rezidentnej antivírusovej ochrany
pracovnej stanice používateľom.
2.
Používateľ je povinný pred použitím
na prípadný výskyt vírusov.
3.

Používateľ

otestovať

je povinný
pracovnú stanicu.

mesačne

nosičov

dát (diskety, CD)

otestovať

ich

alebo v prípade podozrenia na výskyt vírusu

4.
V prípade, že sa na pracovnej ploche používateľa zobrazí varovanie, že sa na
disku, vloženej diskete alebo CD nachádza vírus, používateľ nesmie toto varovanie
ignorovať. V prípade, že zavírená disketa alebo CD patrí inému subjektu, používateľ
ju viditeľne a výrazne označí ako zavírenú a vráti ju jej majiteľovi. V prípade
zavírenia pevného disku, vlastnej diskety alebo CD používateľ túto skutočnosť
bezodkladne oznámi informatikovi a disketu alebo CD viditeľne a výrazne označí ako
zavírenú. V prípade zavírenia CD-R, používateľ je povinný médium viditeľne označiť
ako zavírené a vyradiť z používania.
V prípade objavenia vírusu v prijatej elektronickej pošte používateľ
5.
bezodkladne o tejto udalosti upovedomí starostu obce, ako aj odosielateľa predmetnej
elektronickej pošty. V
žiadnom prípade zavírenú elektronickú poštu neposiela inému adresátovi.
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6.
Je zakázané otvárať prílohy správ elektronickej pošty prijaté od
nedôveryhodného odosielateľa alebo podozrivého obsahu správy od známeho
odosielateľa (používateľ je povinný hodnovernosť obsahu správy overiť u
odosielateľa) .
Článok8

Zaznamenávanie a hlásenie problémov s pracovnou stanicou
1.
Používateľ pracovnej stanice zaznamená a zodpovednému vedúcemu
bezodkladne ohlási každú vnímateľnú odchýlku od bežnej činnosti pracovnej stanice,
predovšetkým však nasledovné udalosti:
a)
hlásenia chýb operačného systému a aplikácií, s ktorými používateľ pracuje
(presný prepis chybového hlásenia) spolu so stručným popisom situácie
(vykonávaných akcií), počas ktorej sa toto hlásenie vyskytlo,
b)
problémy s technickými zariadeniami pracovnej stanice spolu s popisom
situácie, počas ktorej k problémom došlo (popis akcií, zadávaných údajov a
viditeľných javov, ktoré predchádzali, resp. nasledovali výskyt problému).
2.
Používateľ pracovnej stanice zaznamená a svojmu nadriadenému bezodkladne
ohlási každú udalosť, ktorá by mohla indikovať porušenie bezpečností IS,
predovšetkým však nasledovné udalosti:
a)
výskyt vírusu (prepis varovného hlásenia),
b)
únik údajov, s informáciou, aké informácie unikli, kam a ako,
c)
odcudzenie médií s údajmi z pracovnej stanice,
d)
odcudzenie technických zariadení pracovnej stanice,
e)
neoprávnený zásah do technických zariadení pracovnej stanice,
f)
neoprávnený zásah do programového vybavenia pracovnej stanice (vrátane
výskytu nových súborov alebo adresárov na disku pracovnej stanice) alebo do
nastavenia jeho parametrov (napr. nastavené zdieľanie disku alebo
adresárov pracovnej stanice).
3.
Vyššie uvedené zásady platia aj v prípade, že používateľ dočasne používa
pracovnú stanicu pridelenú inému používateľovi; v takom prípade naviac informuje aj
používateľa, ktorému bola pracovná stanica pridelená.
4.
Používateľ informuje svojho nadriadeného aj v prípade, keď má podozrenie,
že súčasný stav umožňuje narušenie bezpečnosti alebo funkčnosti IS.
Používatelia sú povinní spolupracovať pri objasňovaní pnem výskytu
bezpečnostných problémov, aby mohli byť následne vykonané opatrenia, ktoré by
zabránili výskytu podobnej situácie.
5.

Článok9
Využívanie sieťových služieb ( Internet )

1.

Každý používateľ, ktorému bol umožnený prístup do siete Internet, je povinný
nasledovné zásady:

rešpektovať
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prístup do siete Internet využívať predovšetkým v súlade so svojou pracovnou
a činnosťou príslušného organizačného útvaru,
b)
svojou činnosťou v sieti Internet reprezentuje nielen seba ale aj úrad, ktorý mu
prístup do siete umožnilo. Je preto povinný rešpektovať etické zásady a zdržať sa
činností, ktoré by viedli k poškodeniu dobrého mena úradu alebo k iným škodám,
c)
komunikácia v Internete (napríklad elektronická pošta) spravidla nie je
chránená pred "odpočúvaním". V prípade potreby prenosu dôverných údajov sieťou
Internet je nevyhnutné tieto riadne zabezpečiť ich zašifrovaním,
d)
elektronická pošta sa dá sfalšovať. V prípade, že na základe údajov (obsahu)
prijatej elektronickej pošty by mal používateľ realizovať závažné kroky, je povinný si
overiť, či predmetnú elektronickú poštu naozaj poslal v nej uvedený odosielateľ,
e)
Internet je bohatým zdrojom nielen informácií, ale aj rôznych programov. Pre
získavanie programového vybavenia a jeho použitie na počítačových systémoch
pracoviska platia rovnaké pravidlá, ako pre ostatné programové vybavenie (pozri
článok 4).
Článok 10
Záverečné ustanovenia
a)

náplňou

1.
V prípade bezpečnostného incidentu používateľovi bude dočasne odobraté
prístupové právo do IS do doby objasnenia. Používateľ je povinný za účelom
objasnenia poskytnúť starostovi obce všetky potrebné infonnácie a technické
prostriedky, ktoré s incidentom súvisia.
2.
Porušenie tejto smernice bude posudzované ako závažné porušenie pracovnej
a služobnej disciplíny zamestnanca v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce
resp. zákona č.
552/2003 Z.z. o o výkone prác vo verejnom záujme.
3.

Táto smernica nadobúda účinnosť 01.07.2014.

3. Smernica o ochrane osobných údajov o zásadách
bezpečnosti pri prevádzke informačných a komunikačných
technoJógií informačného systému obce Lovce.
Článok 1

Všeobecné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje základné pravidlá pre ochranu osobných údajov v
elektronickej forme a pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky informačných a
komunikačných technológií informačného systému obce Lovce (ďalej len "IS").
2. Prevádzku infonnačných a komunikačných technológií IS
obce a poverený zamestnanec /ďalej len „zodpovedné osoby"/.

zabezpečujú

starosta

Článok2

Ochrana osobných údajov
1.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby,
teda údaje, z ktorých možno identifikovať osobu, ktorej sa týkajú. Starosta obce a
poverený zamestnanec pri plnení svojich pracovných úloh prichádzajú do styku s
osobnými údajmi v elektronickej forme spracúvanými v podmienkach obce a sú teda
povinní zabezpečiť náležitú ochranu spracúvaných osobných údajov.
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2.
Pod ochranou osobných údajov sa rozumie splnenie požiadaviek, ktoré
stanovuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, predovšetkým
obmedzenie prístupu k zhromaždeným a spracúvaným osobným údajom len na osoby,
ktoré prístup k týmto údajom potrebujú na plnenie svojich pracovných úloh.
3.
Zodpovedné osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s
ktorými prišli do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku ich funkcie alebo
pracovného pomeru.
4. Zodpovedné osoby sú zodpovedné za také nastavenie prostriedkov informačných a
komunikačných technológií, používaných na spracúvanie, ukladanie, alebo prenos
osobných údajov v elektronickej forme ktoré zabezpečí, aby prístup k osobným
údajom bol podmienený úspešnou identifikáciou a autentifikáciou oprávneného
používateľa IS (zadanie správnej kombinácie mena a prístupového hesla
oprávneného používateľa). Taktiež umožnia používateľom využívať na
pracovných staniciach používaných pre prácu s osobnými údajmi šetrič obrazovky
s heslom na ochranu prístupu do pracovnej stanice prihlásenej do systému počas
krátkodobej neprítomnosti používateľa„
5. Prístupové práva pre prácu osobnými údajmi musia byť nastavené v súlade s
bezpečnostným "princípom najmenších privilégií". Za prideľovanie a prípadnú
zmenu prístupových práv používateľom podľa tohto princípu zodpovedá správca
systému. Za včasné infonnovanie správcu systému o zmenách s dopadom na
prístupové práva zamestnanca (preradenie na inú prácu, rozviazania pracovného
pomeru a pod.) zodpovedá vedúci zamestnanec útvaru, v ktorom používateľ
pôsobí.
6.
V záujme zabránenia prístupu neoprávnených osôb k starším kópiám osobných
údajov zabezpečia zodpovedné osoby spoľahlivú likvidáciu (vymazanie) údajov zo
všetkých pamäťových médií, ktoré obsahovali osobné údaje a ktoré sa vyraďujú, resp.
preraďujú na iné využitie ako na spracovanie (uloženie) osobných údajov. V prípade
samostatných médií u ktorých sa nepredpokladá opakované použitie, zabezpečia
spoľahlivú likvidáciu médií spolu s údajmi na nich uloženými.
Článok3
komponenty IS

Kľúčové

1.
Pre účely tejto smernice kľúčové komponenty IS sú tie technické a
programové prostriedky a dokumenty, ktorých poškodenie, zlyhanie, alebo
neoprávnená manipulácia nimi môže mať za následok ohrozenie spoľahlivej a
bezpečnej prevádzky IS. Medzi kľúčové komponenty IS patrí dátový server,
komunikačný server, aktívne prvky lokálnej počítačovej siete (ďalej len "LAN"),
záložné zdroje (ďalej len "UPS") kľúčových komponentov technickej povahy,
systémové a aplikačné programové vybavenie používané v rámci IS, pamäťové média
obsahujúce záložné kópie údajov IS, inštalačné média pre základné a aplikačné
programové vybavenie IS, zoznam prístupových hesiel pre použitie v prípade
neprítomnosti správcu systému a pod.
2.

Prístup ku kľúčovým komponentom IS majú len zodpovedné osoby.

3.

Pre vstup do priestorov, kde sú uložené
režim.
17

dodržiavať kľúčový

kľúčové

komponenty IS je potrebné

4.
Upratovanie a podobné práce v miestnostiach kde sú uložené kľúčové
komponenty IS sa vykonávajú v prítomnosti zodpovednej osoby. Osoby vykonávajúce
zmienené práce musia byť vopred riadne poučené o zákaze akokoľvek manipulovať s
elektronickými zariadeniami bez predchádzajúceho súhlasu informatika.
Článok4
Základné zásady bezpečnej prevádzky IS

Opravy, úpravy a akýkoľvek zásah na všetkých komponentov IS mozu
vykonávať len kvalifikované osoby, konajúce na základe platného, vopred daného
poverenia, resp. súhlasu Informatika. Všetky opravy a úpravy musia byť primerane
zdokumentované.
1.

2.
Pri
oprávnené
poruchy.

odstraňovaní
vyhlásiť

porúch kľúčových komponentov IS je zodpovedné osoby
technickú prestávku na nevyhnutný čas potrebný pre odstránenie

3.
Na počítačoch IS je zakázané inštalovať a prevádzkovať programové
vybavenie získané nelegálnym spôsobom, resp. porušujúce platné licenčné
podmienky.
4.
Starosta obce je povinný zabezpečiť antivírovú ochranu IS pracoviska
kvalitným antivírovým prostriedkom a zabezpečiť jeho včasnú aktualizáciu.
5.
V prípade vyraďovania počítačových systémov a médií sú zodpovedné osoby
povinné zabezpečiť dôkladnú likvidáciu údajov IS na vyraďovaných zariadeniach a
médiách.
6.
Každá zodpovedná osoby je povinná pri dlhodobom opustení miestnosti, v
ktorej je uložená jemu pridelená pracovná stanica, odhlásiť sa zo systému. V prípade
krátkodobého opustenia miestnosti musí aspoň aktivovať šetrič obrazovky s heslom.
Článok S
Zálohovanie údajov IS

1.
Zodpovedné osoby sú povinné systematicky
prípadných detašovaných pracovísk.

zálohovať

údaje IS, vrátane

2.
Záložné kópie údajov IS sa vytvárajú denne, na záver, resp. po ukončení
pracovnej doby. Naviac vytvárajú záložné kópie vybraných údajov (účtovníctvo a
pod.) tak, aby zachytili stav pred pravidelnou uzávierkou.
3.
Médiá, na ktorých sú uložené denné záložné kópie, je potrebné obmieňať
minimálne v týždennom cykle (teda tak, aby v každom okamihu boli zálohované
údaje minimálne z piatich po sebe nasledujúcich pracovných dní). Naviac je potrebné
udržiavať aj záložné kópie z posledného pracovného dňa minimálne troch po sebe
nasledujúcich mesiacov.
4.

Zodpovedné osoby sú povinné

zálohovať
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aj kompletný systém servera tak, aby

bolo možné v prípade potreby rýchlo obnoviť základné a aplikačné programové
vybavenie, konfiguračné súbory, štruktúru súborového systému a všetky podstatné
parametre systému potrebné pre rutinnú prevádzku.
5.
Média so záložnými kópiami údajov a systému je nevyhnutné skladovať tak,
aby boli chránené pred neoprávnenou manipuláciou a nepriaznivými vplyvmi
prostredia a aby sa zmenšilo riziko súčasného poškodenia alebo zničenia ako
originálnych, tak aj záložných kópií chránených údajov
6.
Všetky média so záložnými kópiami údajov a programového vybavenia musia
byt' označené tak, aby označenie jednoznačne určovalo aktuálny obsah média a
taktiež aby bolo možné určiť dátum vytvorenia záložnej kópie na predmetnom médiu.
Článok6
Zásady riešenia nepredvídaných udalostí s dopadom na prevádzku alebo
údaje IS

1.
V prípade nepredvídanej situácie ohrozujúcej prevádzku IS, alebo údaje IS sú
zodpovedné osoby povinné pri riešení súvisiacich problémov zaistiť primeranú
ochranu všetkých komponentov systému obsahujúcich citlivé údaje IS pred prístupom
neoprávnených osôb.
2.
V prípade nepredvídanej situácie je starosta obce oprávnený
technickú prestávku na nevyhnutný čas potrebný pre riešenie udalosti.
Pri
3.
oprávnený

vyhlásiť

odstraňovaní
stanoviť

následkov nepredvídaných situácií je starosta obce
prioritu poradia riešenia problémov.
Článok 7

Zásady riešenia

bezpečnostných

incidentov

1.
V prípade výskytu bezpečnostného incidentu zodpovedný zamestnanec
bezodkladne informuje starostu obce s ktorým tiež konzultujú postup riešenia
incidentu.
2.
Riešenie každého bezpečnostného incidentu musí byt' primerane
zdokumentované. Dokumentuje sa predovšetkým príčina vzniku incidentu (pokiaľ je
známa), dôsledky, všetky opatrenia prijaté pri riešení incidentu a ich účinnosť.
3.
Zodpovedné osoby
nasledovnými prioritami:

sa

pn

riešení

bezpečnostného

incidentu

riadia

bezodkladné obnovenie bežnej prevádzky IS aspoň v redukovanom režime,
ochrany údajov IS, zachovanie dôkazového materiálu nevyhnutného na
ďalšiu analýzu príčin vzniku bezpečnostného incidentu,
b)
zistenie príčin, ktoré viedli k vzniku bezpečnostného incidentu,
určenie zodpovednosti za vznik bezpečnostného incidentu a vyvodenie
c)
dôsledkov,
d)
zovšeobecnenie zistených skutočností a návrh opatrení na zabránenie
opakovanému výskytu bezpečnostného incidentu.
a)

zabezpečenie
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Článok S
Prevencia

1.
Informatici sú povinní pravidelne každý mesiac vykonať základnú
preventívnu kontrolu kľúčových komponentov IS (testovanie systému, odstránenie
nepotrebných súborov, posúdenie rýchlosti zapÍňania pamäťovej kapacity, množstvo
a vek životnosti médií používaných na zálohovanie, previerka na výskyt nových
programov v systéme, vyčistenie komponentov systému a pod.). Na tento účel je
Informatík oprávnený vyhlásiť odstávku systému na nevyhnutne potrebnú dobu.
Termín odstávky stanoví tak, aby čo najmenej narušil bežnú činnosť úradu a
používateľov o tomto termíne oboznámi s dostatočným predstihom.
2.
Zodpovedné osoby sú povinní pravidelne, minimálne raz za štvrťrok, vykonať
základnú preventívnu kontrolu zameranú na preverenie funkčnosti komponentov
nevyhnutných pre riešenie nepredvídaných situácií (zariadenie pre zálohovanie a
obnovu údajov, média so záložnými kópiami údajov a programov, aktuálnosť
zálohovaných prístupových hesiel a ďalších uchovávaných parametrov systému).
Článok S
Záverečné

ustanovenia

4.
Porušenie tejto smernice bude posudzované ako závažné porušenie pracovnej
disciplíny zamestnanca v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce resp.
zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.
5.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.07.2014.

4. Havarijný plán

informačného

systému obce

Havarijný plán informačného systému obce Lovce (ďalej len ''havarijný plán")
špecifikuje základný postup pre prípad mimoriadnej situácie s negatívnym vplyvom
na informačný systém obce a sprostredkovane na chod informačného systému
Obecného úradu v Lovciach ..
Havarijný plán pozostáva z havarijných procedúr, ktoré predstavujú súbor
konkrétnych činností potrebných k zabezpečeniu kontinuity, prípadne k obnove
funkcie IS obce. V havarijnom pláne sú stanovené zásady postupu pre prípady
zlyhania kľúčových komponentov systému, neprítomnosti kľúčových zamestnancov
(správcov systému), poškodenia údajov alebo kľúčových komponentov systému,
podozrenia na zneužitie oprávnení a zistenia úmyselného útoku na systém. Ďalej sú v
havarijnom pláne stanovené základné priority pre prípady práce IS obce v
redukovanom (obmedzenom) režime, t.j . pri nedostatočnom objeme výpočtových,
pamäťových a komunikačných kapacít.
Cieľ

havarijného plánu

Hlavným cieľom havarijného plánu je zabezpečiť integritu systému a údajov
Obecného úradu v Lovciach a obcou zriadených organizačných útvarov v čase,
keď je informačný systém alebo jeho časť nefunkčná.
Medzi ďalšie ciele havarijného plánu patria :
zavedenie pocitu bezpečnosti do informačného systému,
minimalizovanie času potrebného na zotavenie,
garantovanie pripravenosti záložného riešenia,
poskytnutie pravidiel pre testovanie plánov,
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minimalizovanie prijímania rozhodnutí v čase narušenia.
Definovanie havarijného stavu (kritickej situácie)

Vychádzajúc zo zoznamu rizík je potrebné zadefinovať havarijný stav.
Je úlohou havarijného tímu, aby stanovil, v ktorých prípadoch je
potrebné, aby sa pristúpilo k realizácii havarijných procedúr, prípadne v
ktor}·ch situáciách už havarijné procedúry nie je účelné aplikovať.
Udalosti, ktoré svojim rozsahom môžu viesť k aktivovaniu niektorých
procedúr havarijného plánu:
požiar budovy alebo miestnosti s kľúčovými komponentmi IS OcÚ,
vytopenie,
zemetrasenie,
výbuch,
dlhodobé výpadky energetických zdrojov,
dlhodobé výpadky dôležitých technických prostriedkov,
plošné napadnutie pracovných staníc nebezpečným vírusom,
zahltenie informačného systému,
výpadky softvérových prostriedkov,
poškodenia údajov,
podozrenia na zneužitie oprávnení,
zistenia úmyselného útoku na systému,
hromadný výpadok ľudských zdrojov zabezpečujúcich prevádzku rs obce.
Definovanie oblasti pokrytia havarijným plánom

Pre účely havarijného plánu sú kľúčové komponenty IS obce tie
technické a programové prostriedky a dokumenty, ktorých poškodenie, zlyhanie
alebo neoprávnená manipulácia nimi môž e mať za následok ohrozenie
spoľahlivej a bezpečnej prevádzky IS obce. Medzi kľúčové komponenty IS obce
patrí:
dátový server,
komunikačný

server,
aktívne prvky lokálnej počítačovej siete (LAN),
záložné zdroje (UPS) kľúčových komponentov technickej povahy,
systémové a aplikačné programové vybavenie používané v rámci IS,
pamäťové

média obsahujúce záložné kópie údajov IS,
média pre základné a aplikačné programové vybavenie IS,
zoznam prístupových hesiel pre použitie v prípade neprítomnosti správcu
systému a pod.
inštalačné

Oprávnenie pre vstup do miestností s

kľúčovými

komponentmi

Prístup ku kľúčovým komponentom IS majú len starostovia obcí. Iné osoby
majú prístup povolený len v prítomnosti starostu. Samostatne len so súhlasom
povereného zamestnanca alebo starostu obce.
Pre vstup do priestorov, kde sú uložené
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kľúčové

komponenty IS obce je

potrebné dodržiavať kľúčový režim.
Zoznam miestností s kľúčoyými komponentmi:
kancelária starostu
kancelária obecného úradu
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

a) V prípade požiaru v miestnostiach s kľúčovými komponentmi je potrebné
postupovať aj v súlade s Požiarnym štatútom obce Požiarnym evakuačným
plánom obce
b)
Zoznam komponentov, dokumentov a nástrojov potrebných na riešenie
kritickej situácie:
záložné kópie údajov a softvéru sú uložené v plechovej skrini v kancelárii
starostu,
heslá správcu systému a aplikácií sú uložené v plechovej skrini v kancelárii
starostu,
náhradné kľúče od miestností s kľúčovými komponentmi sú uložené v kanc.
OcÚ
c)
Zoznam členov havarijného tímu, ktorí realizujú činnosti obsiahnuté v
havarijnom pláne v
čase narušenia kritických funkcií IS obce Lovce. Prácu havarijného tímu riadi
poverený zamestnanec : starosta obce
Bc. František Richter, Lovce 22, mobil: 0904131462, 0918547193.

d)
Zoznam externých dodávateľov služieb (oblasť služieb a kontaktné údaje),
ktorí môžu, resp. budú participovať na riešení kritickej situácie pre:
komunikačnú

1.
hrozby

infraštruktúru (elektronická pošta, internet),

počítačové

Bc. JozefHrúzik, Lovce 163, 951 92
Stanovenie priorít obnovenia funkčnosti IS

Pre prípad narušenia IS obce je dôležité stanoviť v akej postupnosti sa bude
v procese obnovy chodu narušeného systému. Pre odstraňovanie kritickej
situácie je potrebné stanoviť obnovovacie etapy pre nasledovné oblasti:
1.
etapa - obnovenie funkčnosti operačných systémov, databázových
systémov a aplikačného programového vybavenia:
1)
dátového servera,
komunikačného servera,
2)
vychádzať

c)
d)
e)
2.
3.
4.

poštového servera,
pracovných staníc,
pracovných staníc zamestnancov:
etapa- obnovenie sieťového prostredia,
etapa - obnovenie komunikačných liniek,
etapa - obnovenie ostatných procesov.
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Postup riešenia kritickej situácie

zvolanie členov havarijného tímu,
zistenie rozsahu poškodenia aktív IS (budova, miestnosti, technika a

1.
2.

pod.),
...,

.)

.

zváženie danej situácie a

určenie

metodiky postupu odstránenia kritickej

situácie,
4.
spracovanie rozpisu zásahov pre členov havarijného tímu,
5.
pri plošnom napadnutí vírusom infonnovať vyššie uvedené organizácie o
kritickej situácii a pri jej odstraňovaní postupovať aj podľa metodických pokynov
zmluvne dohodnutej firmy,
6.
zabezpečiť finančné zdroje na obnovu pôvodného stavu,
7.
zabezpečiť
rekonštrukciu poškodených miestností s kľúčovými
komponentmi systému (stavebné úpravy, maliarske práce, rozvody a pod.),
8.
zabezpečiť zariadenie miestností s kľúčovými komponentmi systému
(podlahové krytiny, nábytok, kancelárske potreby a pod.),
9.
inštalácia techniky pre obnovu (servery, pracovné stanice, periférne
zariadenia, komunikačné prostredie a pod.),
10.
obnova operačných systémov, databáz, aplikácií a údajov,
11.
otestovanie funkčnosti obnoveného stavu,
12.
presmerovanie prevádzky z havarijného stavu do obnoveného pôvodného
stavu.
Zdokumentovanie kritickej situácie

Zdokumentovanie vzniknutia a riešenia kritickej situácie vykonajú poverení
zamestnanci.
Každý incident je potrebné zdokumentovať v prílohe havarijného plánu. O
dočasných
obzvlášť
závažných, resp. núdzových opatrení poverený
zamestnanec informuje starostu obce.
Minimálne údaje, ktoré musia byť zdokumentované:
a)
b)
c)
d)

dátum a čas výskytu zaznamenávanej udalosti,
stručný, výstižný a zrozumiteľný popis zaznamenávanej udalosti,
popis postupu riešenia,
jednoznačná identifikácia osoby, ktorá vykonala záznam.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Informácie počas riešenia a po vyriešení kritickej situácie masmédiam
poskytuje starosta obce.
TESTOVANIE HAVARIJNÉHO PLÁNU

Testovanie havarijného plánuje proces, na základe ktorého sa overí funkčnosť
a aktuálnosť havaríjného plánu a pripravenosť zamestnancov na riešenie kritickej
situácie. Aby mohol byť havarijný plán úspešný pri použití počas kritickej situácie, je
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potrebné zapracovať doň všetky zmeny vyplývajúce z výsledkov testovania.
Testovanie havarijného plánu vykoná havarijný tím raz za 12 mesiacov.
Aktualizácia havarijného plánu

Aktualizácia havarijného plánu je proces, pri ktorom sa do havarijného plánu
zapracujú zmeny vyplývajúce zo zmien v štruktúre organizácie, personálnom
zabezpečení, zmeny v informačnom systéme (hardvér, softvér alebo pri zmene
priorít), zmeny vyplývajúce z testovania havarijného plánu a pod.
Poznámka

Dátumy aktualizácie, testovania a aktivácie havarijného plánu sa uvádzajú v
prílohe havarijného plánu.

Článok 8
Záverečné

ustanovenie
1. Porušenie ustanovení Bezpečnostného projektu bude posudzované ako závažné
porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca obce v zmysle príslušmích ustanovení
Zákonníka práce, resp. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov.

V Lovcíach 20.06.2014
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Mária Kuťková, František Kuťka, bytom Lovce 118, okres Zlaté Moravce

-------

' .. ··:
- - - ... -.„_. __ _

·--

Obecné zastupitelstvo
V Lovciach
„·.

9.51 92 Lovce

1

j

~·----

---·-------••

I

•

'(,,.

.

Žiadoosť o odkúpenie pozemku

Podpísaná Mária Kuťková, nar.
, trvale bytom Lovce a František Kuťka , nar.
trvale bytom
žiadame Obecné zastupitelstvo v Lovciach o odkúpenie pozemku par. č.
172/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m 2 v katastrálnom území obce Lovce . Nakoľko táto
časť pôdy zarastá trávou a nevyužíva sa na žiaden l'.1čel, máme zájem o jej odkúpenie .

Za kladné vybavenie ďakujem

JIJ; ;/Ji7u;
S pozdravom

V Lovciach 8. 10. 2013

/

..

t

' ~J

{ /

ľ

. ' ' / . ·-

Zrrnlec: !na. Rajnoha Ľubomír

číslo

posudku: 93/2014

Znalec: Ing.Ľubomír Rajnoha. E.M. Šoltésovej č.40, 953 00 Zlaté Moravce, znalec Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností.
čísio telefónu, mobil:0903427691
e-maíl:lrajnoha@zoznam.sk
znalec. rajnoha@gmail.com

Zadávateľ:

Obecný úrad Lovce č.222. Lovce, okres Zlaté Moravce„

Číslo spisu (objednávky): Objednávka, zo dňa 24.04.2014.

,

LEC yp
čislo

9312014

Vo veci : Zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemku na parcele KN č. 172/8 nachádzajúcu sa v
katastrálnom území Lovce.

Počet

strán (z toho príloh):

Počet

odovzdaných vyhotovení:

12(4)

3 x objednávateľ
1 x znalec

V Zlatých Moravciach

dňa

15.05.2014.

- - - - - ------·--·----·---····-·--·····--··-·--„
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- · ~ :..:.i·omír

číslo

posudku: 93 12014

VODNÁ ČASŤ
~

:.-

:a .

S:anoviť

všeobecnú hodnotu pozemku na parcele KN
':lvce, obec Lovce, okres Zlaté Moravce.

č.

172/8 nachádzajúcu sa v

-:. .a =a„;a znaleckého posudku:24.04.2014.
- •-:: •emu je vypracovaný znalecký posudok:25.04.2014.
r·: · e'11u sa

nehnuteľnosť

••:;:r -a • _. pracovanie

..,.._._11C"': .~1

ohodnocuje:25.04.2014 .

posudku :

:..a.:a.ateľom:
;:~·-::.a - čiastočný,

- vyhotovený cez katastrálny portál. zo dňa 15.05.2014.
- : ·:: :: :: 11apy, vyhotovená cez katastrálny portál zo dňa 15.mája 2014.
-· .:. .: : :-=:-=no úradu v Lovciach v zastúpení starostom obce Bc. Františkam Richterorn na
- . =-: :- ::s..Jdku na parcelu KN č. 172/8 nachádzajúcu sa v katastrálnom území Lovce. obec Lovce
o<L.pnej zmluvy.
·. : : :- _-:=-:áciu nebolo potrebné predkladať.

- ..:..:- :·=- ::

--

·.:.: "': e ~é

znalcom:-

-- : · a. ... , predpis :
" - = :: :: ~ : 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky MS SR
- • : . : - : : ;: ._, - ášky MS SR č.605/2008 Z.z. ,ako i vyhlášky č.254/2010 z 18.mája 201 O.

: : _,: ~e právne predpisy a literatúra :
: : :: :_::.:.Z z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
: : : :_ = :-: Z z„ ktorým sa dopfňa zákon č.382 /2004 Z.z o znalcoch, tlmoč níkoch a prekladateľoch a
:- "'" ·-= : : : - - .;:- '11ektorých zákonov.
S:; : 490/2004 Z.z„ ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch , tlmočníkoch a prekladateľoch a o
~ ektorých zákonov.
- . - S S~ č.500/2005 Z.z„ ktorou sa mení a dopfňa vyhláška MS SR č.490/2004 Z.z.,ktorou sa
- - .: : :: · :- : ::::r,alcoch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- .: : ;: · 3 S~ č.534/2008 Z.z, ktorou sa mení a dopÍňa vyhláška MS SR é.490/2004 Z.z„ ktorou sa
·: : :;:· : - : Z'lalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- :: ·.: '.'S S~. é.33/2009 Z.z„ ktorou sa mení a dopÍňa vyhláška MS SR č.490/2004 Z.z„ ktorou sa
· - .: : :.:· :- : z~alcoch. tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
-= : : • ;: • •: :::u všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb,Ž:ilinská univerzita - ústav súdneho
.: . -:- ;· = .
--= 2001 ).
_. _

~

=-- -= : : : : , -=-

=

: :,: ·- .: :: :.iiadavky

zadávateľa:

žiadne.

- : = : - a e-~ -: eho posudku : zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv .

. POSUDOK
ŠEOBECNÉ ÚDAJE
: ,;. · : : _ž :tej metódy

: : =-- . :::::ecnej hodnoty predmetnej

nehnuteľnosti nie je použitá porovnávacia metóda, nakoľko
s ;)Otrebným množstvom hodnoverných údajov o zrealizovaných obchodoch porovnateľných
~anej lokalite .
..: :- -::::::Ju polohovej diferenciácie, ktorá je jednou z metód stanovených k zisteniu všeobecnej
: · : ~e é.3 vyhlášky č.492/2004 Z.z.
_:: -= : : ·a~ovaný podľa „Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb" vypracovan ou
: __ - . -=-=tou - ústavom súdneho inžinierstva v Žiline.

-: : : -_-=-

· · -·=-::· .
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_:!cc_· !nq. Ra_jnoha

Ľubomfľ

číslo

posudku: 93/2014

< 0t východisi<ovej hodnoty je v/:zonany po:nocou rozpočtových ukazovatel'ov publikovaných v MetodikE
- ::let všeobecnej hocnoty netmuteinosti a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).
-1a r. tnicke a evidenčné údaje
·•;«1eton1 posúdenia a zistenia všeobecnej hodnoty v posudku sú
- •_·t;-a tehnutel'nosti pare č 172/8

nehnuteľnosti

zapísané vo výpise :

„;:t<. predrnetnej nehnuteľností je z.apisaný vo výpise z katastra
·_:)vce_ g5-1 92 Lovce, č.82, SR.
s podielom 1/1
' i'' r«" obhliadke a zameraní predmetu posúdenia
-- - 3

creJrnetnej

nehnuteľnosti

bola vykonaná na tvare miesta

dňa

25.04.2014 za pritornnosti starost

:":s· nebolo potrebné vykonat
----- curentacia vyhotovená dňa 25 04.2014.
nrnh~ technickej dokumentácie stavieb a n e hnuteľn osti so
- ;,; rcc-hr1icke 1 dokumentácie nel1c_1ic potrebné

_- - ,

•

" --

·:

1

zL;i:? z kat astra

: _ :. :,,· 3 :3.tr2:

...;;· , ,..: . ,„

1

.„t.

s kutočným

stavom

nehnuteľnosti

nehruu1rncst1 LV

a porovnanie so skuto č ným stavom
1-siastoénY, k u_Lovce

č

' ..;

: ,~_í:

1/1

::: . ; vydrž.N '15912006, l\lz 46754/2006, NCF11s 46495/2006, Z 401/07

'

., ,!

..J"Li;ti•NOVENIE VŠEC)BECNf;:J HODľ\iOTY
-.naíýza polohy nehnuteľ no stí:
: ť<:i< sa nachaoz;:: v ry;}:nei zásravt.:rc: !BV ·;0 vVhorr:sJ po!ohe vzhľadom k centru obce. Príst~
__ ,_,_:1nku Je pu asfaitovej t\omuniKacn Oci ok resného mesta 1e obec vzd1aiena pribi1zne S km (centrum·:
:':0.\.;_, ta. 1 a Liopravn0i :;pojenle J0> ;J:.1tobusc·./:,;'J L) f i:.~;(~r.'. ~~as j8ZdV JC~ prit)iižne 1O rn1n .
.>c;r~tácia cela pozemku Je do SV strariy \/ ~,,ed:r:0tneJ :oizBlite sú vybudované všetky inz.iniersKe siete o. ,-,::i:'zácie Cbč: iansk:a vvhc:ive11os' zcd1::• O:·!ci c,;::_,ciarn oo 2 OOO obyvatei'ov. V obci Je ZS 1-4 ročník
l..i(ad ;

ku1tCrny clorr1. obc0 c1d s ~~ „:·

.

j

-:-.\

.-. .

·.:~;ť; .

-

.:ii ·:~}

~~1

. „„..... „„„ ..• „„ ... „„„ .• „„„„„.„„.• ,„.•.„„ •..• „ .. „„......... -„.„„-„ .•. „„„.„ .•....• „.„.„.„_.„.„„.-„„„„-.„ -

---- -···-- -···

: - :·:;;. Rajnoha Ľubomír

číslo

posudku: 93/2014

- !. -aiýza využitia nehnutel'ností:

=: : ::- :." môže byť využívaný k

„-

- - - -„ ••

-

účelu výstavby 1BV avšak iba s náväznosť ou na susedné pozemky resp. ako

: :.. - a yza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Nie sú známe_

: " POZEMKY
METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

4
:

. "

: • • • POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
: • • • • zastavané plochy a nádvoria

=:=s

=-=:: ::-: - - '1odnotu stanovujem metódou polohovej diferenciácie,

podľa vzťahu

VŠHpoz=M*VŠHmj,
·-:·:: ::::ozemkov v m2

· -.=: ~otková všeobecná hodnota pozemku v Eur/m2
VŠHmj - VHmj*kpd (Eur/m2),
-- · -:::-::::-:ová východisková hodnota pozemku. ktorá sa stanoví podl'a tabul'ky:

· : -:· : : =::Jce - názov alebo t:1daj podľa počtu obyvateľov

Eur/m2
= : · .:·- :- ::::e do 2000 obyvatel'ov ............. .. .. ..... .................... .. ............ ........ „
:-:-:.:·- ::_:::e:Lovce.

•....•.•. ..

„ . ........ .. ....... 3,32.-Eur.

=::::-:· sa nachádza v intraviláne obce Lovce v zástavbe IBV v prieluke medzi domami resp. v
- : ::-: :- :- s :·a ší mi pozemkami. Pozemok je s kultúrou zastavaná plocha a nádvoria s využitím v súčasnosti
: :.:·-.:::= '.:id ulice má pozemok cca 11,0 m x 15,0 ma v pokračovaní sa však lichobežníkovo zužuje až
.: - : - :: ::ernok vzhľadom na umiestnenie je stavebný pozemok, avšak iba s pričlenením susedných
· --- - :::a..., o sebe je s využitím iba pre suseda s RD v priamom susedstve.
: -::·-:- - :- ::-estranstve sa nachádzajú iba rozvody telefónu, elektriny, plynu a vody.
; : -= · : :-: : -::-: polohovej diferenciácie. vypočíta sa podl'a vzťahu

kpd=

Ks*kv*kďkp*ki*kz*kr

(-),kde

-= · :-:-·: =-::-m všeobecnej situácie

(0,50-2,0),
~ · :-:-: : =·: 'ltenzity využitia
(0,90-2,0),
-= :-:-.; : -::~:dopravných vzťahov
(0,80-1,20)
:-:-: : -:--: :::!'.lchodnej alebo priemyselnej polohy (0,90-2,0),
:-:-·: ::--: :!'Jhu pozemku
(0,80-1,50),
.-:-: : ::-: :8vyšujúcich faktorov
(1,01-3,0)
:~:: ::--: -e::ukujúcich faktorov
(0,20-0,99)

1

Druh pozemku

Vzorec

zasta,aná plocha a nád,Nle

j340

....

'

.,

•

,_ _1

l~ilry)'] i~~."'.°'_ __ i~~

----------------------'--------')
·

•

---

Lovce

VHMJ
=

nazov !Hodnotenie
;

, ___ _ .13.
0

•

=3, 32 €/m 2
'Hodnota
.......... +~oeficientu

stavebné územie obcí do 5 OOO

obyvateľov.

okrajové priemyslové a.O.BO

~-~e ... neJ , poľnohospodárske časti obci a miest do 10 OOO obyvateľov
··············- · -- -·--~ .. „.„..

......................... „„-···-···-····-···-··'·-.

--:i-roČJin-né-·domy--sô-šiandardným vybavením, bežné bytové.domy, bytové:
. ť :domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežnými 1,00
· ·_z ia _)echnickým vybavením
__

L ____ ---·-

[~..:.___Eozem~_y__~l_~___?._~~E_ m ie,_~t._~ __?_?_:::_!._~---~~-:_z.~~i~n°-~-·-=~-~t-~~~?_L~---~-~~~o !~.:~~-------1
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číslo posudku: 93/t.

!koeficient ..............
;vzťahov

1 •

---~-~

.

i kp

dopravných autobusovou primestsKou dopravou, doprava do mestaešte vyhovujúcä

-~~- - - · - - - - - .. --.-·......._.·-·- · -

!koeficient

obchodneí

[Ei~111yse!nejp9iohy
!k1

~
technickej,, dobrá vybavenosť (napríklad: miestne

ik~eficient

1

i11fl:aštrukt(iryp()2:"'r!'ku

J~z

f" .

if~~~~~~~n
1

.•

„

•.

:koeficient
~torov

plyni i)

• . . . h 5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohl'adnené
povysujucic •zvýšenej východiskovej i1odnote

t

JkR

a;3. obytná alebo rekreačná poloha

-

·

d k .. ,...; '12. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej ,00
1
re u UJU~,c11 zástavby a pod.)

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

1··~·á~~·~·····
!"" "'"'"''"'

----· =1 .=~-·.·~::·=~·.·:.:·:·:·:·. ~-·~~·:_ -=:=-~-~.:I.8.~-~~~~~:~-=::::::::.=~~:

...... ----~~::·.··.:···-···:·.········-=~:·.· · · · · · ···-···=1v~~~·~i_t.·~·:··

[Koeficient polot1ovej diferenciácie
...... „

:kpo = 0,80 " 1.00 * 0,85 ·• 1.1 O • 1,30 * 1,20 • 1,ooJ.1., 1669

_

.... „ .• „ ... „ . „ ...... „ ...•. „ „ ....• „ „ „ . „ „ „ „ . „ . „ „ „ . „ „

!~e9notková hodp,ot~ pozemku

ďVŠHMJ = V~MJ

;v~eob~~r~á ho~nota pozemku

VŠHpoz = M • VŠHMJ

-----

' kPo

~ traníl

~

??

30

_ď_1.~f)t)_~--

= 340,00 rn 2 * 3,87 €Jm 2

5

. __

.J~„.~T~!ľll~-

_
i 1 315,80 €

___ ·-·--

KLADNÉ ÚDAJE
:JKSO

!Počet podlaží ---]

Jzr (m2)

!OP (m3)

-----------~-----~------- · --- ··· ---

1číslo parcely

.... ... ... ··· ···· ····································r. ·-········ .... -·-·· ··- -····· ...•

:: -:advoria

:výmera (m2)

. · · ····-··· . ...!

. ·f--········································ ....

___j

\340,00

1172/8

- O BECNÁ HODNOTA

. :- : - : : - ::2 metódou polohovej diferenciácie:
1 315,80 €
• · : ·.: --:::::::a na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

KAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

.. . . JYš:()~:~~á ho~n.ota [€]
1

......................1..............

!

.. . . .. „ .................. „ ... . „ ..

_„ ____---·· · ·· . . . . j._„.„.-„... „... ..
„ ..

i

...................................... .... ..

1 315,80

11 315,80

----~---- - ----·-· - - · -- ·

: 1 320,00

·- -··

- . - :: - : :- ::a stavieb a pozemkov je spolu: 1 320,00 €

-

-~ = = - : s1ctristodvadsať

Eur

ORIADNE RIZIKÁ

__ : ::::ri

dňa

15.5.2014

Ing. Rajnoha

Ľubomír

rv
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IVn PRILOHY
1. Objednávka Obecného úradu v Lovciach v zastúpení starostom obce Bc. Františkam Richteror
vypracovanie zn. posudku na parcelu KN č. 172/8 nachádzajúcu sa v katastrálnom území Lovce, obec L
k účelu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2. Výpis z listu vlastníctva - čiastočný, vyhotovený cez katastrálny portál, zo dňa 15.05.2014.
3.lnformatívna kópia z mapy, vyhotovená cez katastrálny portál zo dňa 15.rnája 2014.
4. Fotodokumentácia - pohľad do čela predmetnej parcely - 1 x,
- pohľad na predmetné parcelu ako 1 od RD a následne ďalšie pozemky - 1 x,
- pohľad k susedovi na konci predmetnej parcely - 1 x,
- pohľad do čela predmetnej parcely - 1 x.
- pohľad z predmetnej parcely smerom na ulicu - 1 x,
- pohľad čelný na predmetnú parcelu - 1 x.
- pohl'ad čela predmetnej parcely - 1 x.
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OBEC LOVCE

= :e c ný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

=:=.:e :\foravce

: ::·::-: :-e stavebníctvo

----

= ~.....~ loruéený dňa

Naša značka:
259/2014

áv ka na vypracovanie znaleckého

Vybavuje:
Bc. Richter

V Lovciach:
24.04.2014

posudku.

=:-=.: ::_o\·ce, IČO 308161, sídlo Lovce 222, 951 92 týmto objednáva u Ing. Ľubomíra

. . . .~ -=-::s-:eho č . 19, 953 01 Zlaté Moravce vypracovanie znaleckého posudku na cenu
~ 172. 8 o výmere 340 m2 v katastrálnom území obce Lovce.

„„Íli'.._:-.::

\

ľe l

/fax

037/63-~S 229

;

E-mail :

Bank ov e spoj en ie·

IČO

····-· -~·~~~.~}.!/~~~ ~ - ~ t.: ·

27022 162/0200

00308161

Úrad geodézi.e, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
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PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
• ,,....,era v m2 Druh pozemku
340 Zastavané plochy a
nádvoria
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Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
18

1

v zastavanom území obce

~ 'v~ OPRÁVNENÉ OSOBY

' : ':'leno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
:-. a eho pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
951 92, Lovce,

č.

1/ 1

82, SR

KU P.ZML.ZO DNA 28.6.1973,C.J.26011973-30173,
KU P.ZML.FIN.1833/85 ZO DNA 2.7.1985-27185,
RO ZH.O VYVLAST.VYST.1456184 A KUP.ZML.ZO DNA 5.6.1985-12185,
PKN .VL.C.580-91188,PKN.VL.C.304-103/88, VER.NEKN.MAJ.-114188
Žiad osť, Zoznam nehnut., ktoré prechádzajú z majetku SR do vlastn. obce podľa §2
zák.SNR č.13811991 Zb. o majetku obcí, Z 969/08
§14 ods.2 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.
Rozh odnutie o oprave chyby v KN č. X 912010-p.z.1312010

• 59 200 6, Nz 4675412006, NCRls 4649512006, Z 401/07

: ~.: =>CHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového č ísla vlastn íka alebo inej oprávnenej

I!!~!!!..-=~- -

-,,_ --_::: '~?stí a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.
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Inforrnatí,rna kópia z mapy
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Pohľad
Pohľad

Pohľad

Pohľad

do

čela

predmetnej parcely

k susedovi na konci predmetnej parcely

z predmetnej parcely smerom na ulicu

na predmetnú parcelu ako 1. od RD a následne
ďalšie pozemky

Pohľad

do

čela

Pohľad čelný

Pohľad

do

čela

predmetnej parcely

na predmetnú parcelu

stavby predmetnej parcely

.. !cc: !na. Rajnoha

číslo

Ľubomír

,

!

posudku: 9312014

v

LECKA DOLOZKA

- .~alecký posudok som podal ako znalec zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov a prekladatel'ov vedenom
.· nisterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.j.Spr.4173/90, zo dňa 12. 7.1990, č.j. 4105/93, zo
~:'.a 19. 7.1993-zmena pre odbor, stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, pod
~. idenčným číslom 912898.
::::naiecký úkon je zapísaný pod poradovým
2a znalecký úkon a vzniknuté náklady

číslom

93/014 znaleckého denníka

účtujem podľa vyúčtovania

č.1.

na základe priloženého dokladu

č.93/2014.

Podpis znalca

u

III OBEC LOVCE

\IJ Obecný úrad

(\L

... 1.

951 92 Lovce 222, okres Zhtté Moravce

Č.sp.: 31Ň2Ól4

.

Ponuka majetku

ZAMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE LOVCE č. 01/2014.
1)Obec Lovce, Hlavná 222, 951 92 v zmysle § 9 a ods. 1 písm.c} a ods. 5 Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor;ších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja
svojho majetku.
·
2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok - pozemok nachádzajúci sa v
obci Lovce, okres Zlaté Moravce, kraj Nitriansky, zapísaný na Správe katastra v Zlatých
Moravciach pre katastrálne územie Lovce v registri „C" parcely č.17218, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 340 m2.
3) Najnižšia, tJ. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená
vo výške všeobecnej hodnoty zistenej podľa osobitných predpisa~. t.j. Znaleckým posudkom č.
93/2014 vyhotoveným znalcom: Ing. Ľubomír Rajnoha, E.M.Soltésovej č.40, 953 00 Zlaté
Moravce, spisové číslo 313/2014 zo dňa 19.05.2014 vo výške 3,87 eura/m2; t.j. za 340 m2 vo
výške 1315,80 eura, zaokrúhlene 1320,00 eur.
4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 13.06.2014 do 12:00
hodiny.
5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Lovciach, alebo poštou na
adresu: Obec Lovce, Hlavná 222, 951 92 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu
v Lovciach do 13.06.2014 do 12:00 hodiny.
6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke,
vidit~rne označenej heslom:
.,zÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 01/2014- NEOlVÁRAŤ".
7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovaf:
a) Označenie záujemcu:
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Akje záujemca ženatý/vydatá aj meno,
priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu
pňstušnosf manželky/manžela.
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú
štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
b) Označenie nehnuteľnosti - pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcefy, druh pozemku,
výmeru a katastrálne územie.
c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.
d) Účel využitia nehnuteľnosti - pozemku, ktorý musí byť v súlade s územným plánom obce.
e) čestné vyhlásenie záujemcu:
- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie
sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.
- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je
osoba uvedená v§ 9a ods. 6 Zák.ona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
podľa Zákona NR SR o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V pripade, ak je záujemca
ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

f) Vyhlásenie - súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov

-2g) Vyhlásenie zaujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude
znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. cenu za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške
16,60 eJJra, správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo
výške 66 eur, eventuálne znížený o 15 eur a pod.), ako aj náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s
priamym predajom {t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 180,00 eura,/.
8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopÍňar alebo odvolať iba do termínu
stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z
priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozv.ie v súvislosti s procesom získavania informácií
ohľadom priameho predaja.
·
9) Obec Lovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky
predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
1O) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o
priamom predaji majetku mesta za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
11) Obec Lovce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou
zmluvou.
12) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácií priameho predaja, k predmetu zámeru
priameho predaja majetku obce môžete získať na telef. č. 037/6348223, alebo osobne na
Obecnom úrade v Lovciach, kde je zároveň možné nahliadnuf aj do znaleckého posudku.

V Lovciach, dňa 19.05.2014

OBEC LOVCE
951 92 LOVCE 222
JČO: 308 161
DIC: 2021037920

sta

\

Zverejnené na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke obce: www.lovce.eu dňa: 20.05.2014

Mária Kuťková, František Kuťka, bytom

, okres Zlaté Moravce
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Obecné zastupitelstvo
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V Lovciach
951 92 Lovce

Žiadoosť o odkúpenie pozemku

Podpísaná Mária Kuťková, nar.
, trvale bytom Lovce a František Kuťka, nar.
t'llale bytom
žiadame Obecné zastupitelstvo v Lovciach o odkúpenie pozemku par. č.
172/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m 2 v katastrálnom území obce Lovce. Nakoľko táto
časť pôdy zarastá trávou a nevyužíva sa na žiaden účel, máme zájem o jej odkúpenie.

Za kladné vybavenie

ďakujem

JJ/Jj )IJ~'1
S pozdravom

.

/

V Lovciach 8. 10. 2013
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\fan~ Kuťkov á,

František Kuťka,

:, 951 92 Lovce

v

Cestné vyhlásenie

Dolupodpísaná Mária Kuťková , narodená
a František Kuťka,
narodený
trvale bytom
týmto vyhlasujeme, že ak nám
Obecné zastupiteľstvo schváli priamy predaj predmetného pozemku, budeme
znášať všetky náklady spojené s prevodom, ako aj náklady, ktoré vznikli obci
v súvislostí s priamym predajom.

V Lovciach,

dňa

13.06.2014

~l.tria .Kuťková,

František Kuťka,

, 951 92 Lovce

Vyhlásenie

Dolupodpísaná Mária Kuťková , narodená
a František Kuťka,
narodený
trvale bytom
súhlasíme so spracovaní osobných
údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

V Lovciach,

dňa

13.06.2014

I
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taria

Ku ťko vá,

František Kuťka,

, 951 92 Lovce

v

Cestné vyhlásenie

Dolupodpísaná Mária Kuťková , narodená
a František Kuťka,
narodený
trvale bytom
vyhlasujeme, že spÍňame
podmienky a nie sme osobami uvedenými v§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci.

V Lovciach,

dňa

13.06.2014
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lkovský Pavel a Milena. ševčenkova 24, 851 01 BRATISLAVA

Obecný úrad
LOVCE

Bratislava 15.5.2013

Vec: Žiadosť o odkúpenie časti pozenku č. 56
Žiadame touto cestou obecný úrad o odkúpenie časti pozemku číslo 56.
Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne:
na pozemku číslo 56 sa nachádza časť starého múru bývalej budovy, ktorý slúži
ako oplotenie. Tento je značne opotrebený a zvetrávajúce časti padajú do nášho dvora.
Nakol'ko máme tri malé vnúčatá, ktoré sa na dvore hrajú, padajúce murivo môže spôsobiť
újmu na zdraví a preto je potrebné ho zbúrať a postaviť nový múr. Nakoľko je tento múr
vlastníctvom obecného úradu, je potrebné danú vec vyriešiť. Sme ochotní znášať náklady
v tom prípade, ak nám bude umožené odkúpiť časť pozemku a vyrovnať tým náš dvor.
Zbúranie a nové oplotenie a samozrejme všetky poplatky, spojené s kúpou budú na naše
náklady.
Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme.

-

\JL1

OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Č.sp.: ~~02014
Obec Lovce
sídlo: Lovce 222, 951 92
IČO: 308161
zastúpená: Bc. František Richter - starosta obce
zverejňuje

v súlade s§ 9a, ods. 8 písm.e, zá~ona č.138.1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZÁMER

odpredať

majetok obce:

- nehnuteľný majetok - časť pozemku č. parcely 56 registra „C", číslo LV 1, zastavané plochy a
nádvoria, súčasná výmera 162 m2 v katast. území obce Lovce na základe odčlenenia GP, ktorý
na svoje náklady zabezpečí žiadatef: Milena Golkovská a Pavel Golkovský, ševčenkova 24, 851
01, Bratislava za cenu za m2 stanovenú podľa znaleckého posudku č.93/2014 zo dňa 15.05.2014
- znalec Ing. Ľubomír Rajnoha, Šoltésovej č.40, 953 00, Zlaté Moravce, ktorá je stanovená na
3,87€za m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Milena Golkovská a Pavel Golkovský, ševčenkova 24, 851 01, Bratislava požiadali obec Lovce
o odkúpenie časti pozemku č. parcely 56 registra „C", číslo LV 1, zastavané plochy a nádvoria,
súčasná výmera 162 m2 v katast. Území obce Lovce z dôvodu, že na uvedenom pozemku sa
nachádza časť starého múru bývalej budovy Ocú, ktorý hraničí s ich pozemkom, a v súčasnosti
môže spôsobiť ujmu na zdraví. Menovaní žiadajú odkúpiť časť predmetného pozemku a vyrovnať
tým ich dvor, pričom sú ochotní uhradiť všetky poplatky spojené so zbúraním starého múru, s
kúpou a prevodom pozemku.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu Obecným zastupiteľstvom Lovce na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:
www.lovce.eu
O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Lovciach,

dňa

19.05.2014

OBEC LOVCE
951 92 LOVCE 222
IČO: 308 161
DIČ: 2021 037920

Bc. ran ·š~ Richter
star sta o e Lovce

\
Zverejnené na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke obce: www.lovce.eu dňa: 20.05.2014

Pavel Kečkeš,

. , 951 92 Lovce

Obecný úr-ad Lovce
Do§lo:

Pavel Kečkeš

t

,/'!/ · J. W/'j

Číslo: fG't/,/,()!lj

1 P~ed.6islo:

Obec Lovce
Lovce222
951 92 Lovce

Prí1.

Zat. tísle>:

R~:;t;

j

'·-----~-~

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o odkúpenie pozemku p.č. 1013/x v katastrálnom
území obce Lovce o výmere 52 m2 nachádzajúceho sa pred pozemkom 1000/50, ktorého som
spolu s manželkou majiteľom.

Odôvodnenie:
Keďže

sa uvedená parcela č. 1O13/x nachádza medzi prístupovou komunikáciou
a našim pozemkom č. 1000150, kde staviame rodinný dom, radi by srne ju odkúpili do
osobného vlastníctva.

Za kladnú odpoveď vopred ďakujem.

Prílohy:
Geometrický plán

V Lovciach,

dňa

16.3.2014

Pavel

-

\1f}

OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Č.s.p.: '2>:>42014
Obec Lovce
sídlo: Lovce 222, 951 92
IČO: 308161
zastúpená: Bc. František Richter- starosta obce
zverejňuje

v súlade s § 9a, ods. 8 písm.e, zákona č.138.1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZÁMER

odpredať

majetok obce:

- nehnuteľný majetok - časť pozemku č. parcely 1013/4 registra „C", zastavané plochy a
nádvoria, súčasná výmera 7599 m2 v katast. Území obce Lovce na základe odčlenenia GP, ktorý
na svoje náklady zabezpečí žiadateľ : Pavel Kečkeš,
, 951 92, za cenu za m2
stanovenú podľa znaleckého posudku č.93/2014 zo dňa 15.05.2014 - znalec Ing. Ľubomír
Rajnoha, Šoltésovej č.40, 953 00, Zlaté Moravce, ktorá je stanovená na 3,87 €za m2

z dôvodu hodného osobitného

zreteľa:

- Pavel Kečkeš,
, 951 92 požiadal obec Lovce o odkúpenie časti pozemku č. parcely
1013/4 registra „C", zastavané plochy a nádvoria, súčasná výmera 7599 m2 v katast. Území obce
Lovce z dôvodu, že uvedená parcela sa nachádza medzi prístupovou komunikáciou a pozemkom
žiadateľa - par. č.1000/50, kde v súčasnosti stavia rodinný dom. Menovaný žiada odkúpiť časť
predmetného pozemku, pričom je ochotný uhradiť všetky poplatky spojené s kúpou a prevodom
pozemku.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu Obecným zastqpiteľstvom Lovce na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:
www.lovce.eu
O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Lovciach,

dňa

26.05.2014

OBEC LOVCE
951 92 LOVCE 222
IČO: 308 161
DIČ: 202103792()

\
/ .~·-:\

)

Bri

Franti~ek Richter
st@rosta obce Lovce

\„
Zverejnené na úradnej tabuli obce Lovce a na web stránke obce: www.lovce.eu dňa: 26.05.2014

Dušan Rumanko, Brezová 4, 953 01 Zlaté Moravce

:Obecný úrad Lovce:
Oo!!o:

\.

<.1.. 1 ·

Obecný úrad Lovce
Lovce 222
951 92 Lovce

Vec:
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Dovoľujem

si Vás požiadať o odkúpenie častí obecného pozemku pred parcelou číslo 1492/3
o veľkosti približne 2m x 19m (dÍžka parcely č.1492/3).
Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred

ďakujem

S pozdravom
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Kukučka.

bytom

. 95 I 92 Lovec

Obec Lo\·ce
Obecné zastupiteľstvo
Lovce 222
951 92 Lovce
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/ ( J"t.t•l-V Lovciach.

dňa

07. 02. 2014

Vec:
Žiadosť o odkúpenie pozemku

Podpísaný Milan Kukučka, nar.
., trvale by101n
týmto žiadam
o odkúpenie pozemku (časti pozemku) pare. č. 5413 zastavané plochy a nádvoria a pare. č. 55
záhrada v k. ú. Lovec z dôvodu rozšírenia mojej nehnuteľnosti.

Za kladné vybavenie

S pozdravom

ďakujem.
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- 1OBECLOVCE
951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Obecný úrad

Uznesenia
zo 4. zasadnutia obecného

zastupiteľstva

obce Lovce zvolaného v zmysle zákona

č.369/1990

Zb. o

obecnom zriadení v z.n.p .. zo dňa 20.06.2014 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce Lovce.

K bodu 2:
Obecné

Určenie zapisovateľa

zastupiteľstvo

a overovateľov zápisnice.

obce Lovce

schvaľuje

na dnešné zasadnutie

zapisovateľku zamestnankyňu

obecného úradu Elišku Tížňovskú.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Bel.ková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír

Kováč, Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

:1:':....::.. '::..'.~L:.............
starosta obce Lovce
Bc. František Richter

Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce

schvaľuje

na dnešné zasadnutie

overovateľov

zápisnice poslancov

Karola Gálika a Vladimíra Kováča.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

~
1.~~.~ :„:::.~~.„.„..L
.

. .~... . . .

starosta obce Lovce \
Bc. František Richter

K bodu 3: Schválenie programu rokovania:
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lovce na 2.polrok 2014.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k návrhu Záverečného účtu obce Lovce za rok 2013.
6. Návrh záverečného účtu obce Lovce za rok 2013 .
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 112014.
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· : Z:i 5 poslanci - Róbert Novácky, Vladinúr
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

~-·- =·. i

Kováč,

Karol Gálik, Zdenka Kurkinová, Ing
~\ _

·?;-;.. c,

L~~

·································--~"--\·····

starosta obce Lovce
Bc. František Richter
obce Lovce schvaľuje použitie prebytku v sume 92 575,26 €, zisteného podľa
§ 1O ods. 3 písm a, a b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
il--:tosprávy v z.n.p. na:
:

".'ť".::::e zastupiteľstvo

~-::movenia

- tvorbu rezervného fondu 92 575,26 €.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Róbett Novácky, Vladimír Kováč, Karol Gálík, Zdenka Kurkiuová, Ing
Lucia Belková, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
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starosta obce Lovce
Bc. František Richter
K bodu 7: Návrh na zmenu
Obecné

zastupiteľstvo

rozpočtu

na rok 2014

rozpočtovým

opatrením

č.

1/2014.

obce Lovce schvaľuje

a, zmenu rozpočtu obce Lovce na rok 2014 rozpočtovým opatrenún č.1/2014
b, použitie rezervného fondu obce v sume 92 575,26 €zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm a, a b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

...?:..'.':.":::
.

:".:'..':'.~

u: \

starosta obce Lovce
Bc. František Richter

·

K bodu 8: Rozhodnutie Ministerstva školstva SR o vyradení ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete škôl a
školských zariadení SR.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce berie na vedomie rozhodnutie Ministerstva školstva SR číslo
2014-7707/23351:2-lOCO doručeného obci dňa 21.05.2014 pod spisovou značkou 317/2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 05 .06.2014, a ktorým sa vyraďuje ZŠ Lovce a ŠKD Lovce zo siete škôl
a školských zariadení SR k dátumu 31.08.2014.
Hlasovanie: Za 5 poslanci - Róbert Novácky, Vladimír
Lucia Belková, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

Karol Gálik, Zdenka Kurkinová, Ing.

~

\-

·(;,,_ " ..........
'-'"-.... ...~
... .......................
starosta obce Lovce
Bc. František Richter

\
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K bodu 9: Návrh VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a určení jej školsk ··

=--

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh \'Z:-.; obce Lovce o zrušer.:
školy Lovce a určeníJeJ školského obvodu.

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert ~0Yáck1. \'ladimír Km áč. Karol Gálik Zdenka KurkinO\ .:;._ :
< - ·~

1 poslanec - lng. Lucia BelkoYá, nikto sa nezdržal.
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....... ~: .........................b:·······\„
starosta obce Lovce

.

Bc. František Richter
K bodu 10:

Bezpečnostný

projekt obce Lovce.

Obecné zastupiteľsf\·0 obce TO\Ce 5th-va!.'uj<> he7pečn('<:tn~ projekt <'lxe l .0vce.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belko\Ú. Róbert Novácky. \'bdimír

Kováč,

Karol Gálik,

-\

i'.denka Kurkinová. proti neb(il 111ktn. nikto sa ne.1dr.žal

.,

~·

i.......~~'

\ .

sta~~st~ o~~~ ~~~~~-„„\„ .. „

..

Bc František Richter

K bodu 11: Odpredaj obecného majetku na 7áklade žiadostí od

občanov.

Obecné zastupiteľstvo ohce Lovce schvaľujť pretlrij neh1111tt'ľnt>h:> 1 n:1i::1~ ~' ' l:·i1?strá!nom
uzemí obce Lovce - parcela „ C „ č J 72.'8. drnh pozemku .rnsta\ ané pl0chy a 11{1d\ oria <• \\·mere 340
1112. nachádzajúci sa ' obci Lo' Cl:', okres Z late Moravce, zapisaný na správe katastra Zlate :v1oravce
\ 13rii Kuťkovej. nar.
. trvale bytom
a f-'ra11t1~!-.ov1 l'-uťko\ L 11~11.
rn ale bytom

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing Lucia BelkP\ (1 R.obe11 l\!m nch. ldenka Kurkin0' .1 . \'l::idimír
Kováč. Karol

Gálik. proti nebol nikto. nikto sa ne1dr7,'I

... . .............................. „. . „••.
starosta nbce l

-~

O\ ;:c

Bc. František R1chte1
Obecné zastupiteľstvo ohce Lovce schval'u1e p1ed~1 nelmuteťnélw ma1etku · č:l:-.ť par.::e1~· c
Cis!c· L\' 1 "·::.·t:'J.a:1..: pl\.)(.'~:·..: !':.:„! · J :1:! ,._· , : .:· . .·„~ fé.2 ::t..~ ·. k:it~!::-trú!:·. ·:; :: c.'. ... : :1, ·-: „·
[ "\,·1: na LáJ,Jade ockkncnw t:e \l1knc: ~11dk,1\„kcj
~,;\(:cnko\'a 24. Brat1slaq1 . i' .ľ · · 1
( ~l1lk1.l\ <>kému. Sevčenkm a 2-L Brnttsld\" 1.i ~~·nL' .• :~ ~ ( 1:i 1~1 .' pn.'.:1llll kupu_1t1ci bu<li.. n.1,„ť
~"' :·...:„-:L--tT:.1 ,. ('··.

•1;1klady

sp<~1ené

s pr~'odom.
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Gali.k.. proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

----1
1:u „. ~··~
·················-~···\················
· ······
starosta obce Lovce
Bc. František Richter

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje predaj nehnuteľného majetku - časť parcely č.
1013/4 registra „ C", zastavané plochy a nádvoria, súčasná výmera 7599 m2 v katastrálnom úzenú
obce Lovce na základe odčlenenia GP Pavlovi Kečkešovi, Lovce 135 za cenu 3,87 €za m2, pričom
kupujúci budú znášať všetky náklady spojené s prevodom, vyhotovením GP a náklady, ktoré vznikli
obci v súvislosti s predajom.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír

Kováč, Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

~,

.. ~~k~~~~~ ~ ~·Bc. František Richter
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje predaj nehnuteľného majetku - časť parcely č.
1543 registra „ C", zastavané plochy a nádvoria, súčasná výmera 1018 m2 v katastrálnom území obce
Lovce na základe odčlenenia GP Dušanovi Rumankovi, Brezová 4, Zlaté Moravce za cenu 3,87 €za
m2, pričom kupujúci budú znášať všetky náklady spojené s prevodom, vyhotovením GPa náklady,
ktoré vznikli obci v súvislosti s predajom.

Hlasovanie: Za S poslanci - Ing. Lucia Belková,
Kováč,

Zdenka Kurkinová, Vladimír

Karol Gálík, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
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1-

t1,.

·········\································
starosta obce Lovce
Bc. František Richter

č.

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce neschvaľuje predaj
54/3 a parcely č.55 na základe žiadosti Milana Kukučku,

nehnuteľného
č.

majetku - čast' parcely
93/2014 zo dňa 11.02.2014.

Hlasovanie: Za 5 poslanci - Ing. Lucia Belková, Róbert Novácky, Zdenka Kurkinová, Vladimír
Kováč,

Karol Gálik, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
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········~~~~~-~~;~~······ ······· ··
Bc. František Richter
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