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O b e c ný ú ra d

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

,

ZAPISNICA
Z 2. ZASADNUTIA
POSLANCOV
,

OBECNEHO
ZASTUPITEĽSTVA
,

LOVCE VO VOLEBNOM OBDOBI
2014 - 2018
v

ZO DNA
15. DECEMBRA 2014.

-2 Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovce zvolaného v zmysle zákona
obecnom zriadení v z.n.p. na
viď.

deň

15.12.2014

začalo

č.

369/ 1990 Zb. o

o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce Lovce /

Príloha č.1 - pozvánka/.

Prítomní: podľa

prezenčnej

listiny / viď. Príloha č. 21

Pritomní poslanci: Róbe11 Novácky, Karol Gálik. lng. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová
Hlavný kontrolór: Ing. Ján Malý - prítomný
Neprítomní poslanci: Milan

Kováč -

ospravedlnený

Účtovníčky obecného úradu: Marianna Segí11ová -prítomná, Martina Zimmermanová - prítomná

Návrh Pro2ramu: /v iď. príloha č. 1 - pozvánka/
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Schválenie programu rokovania.
S. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
6. Návrh programového rozpočtu obce Lovce 2015 - 2017.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015.
8. Návrh dodatku č.l k VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 13.12.2013.
9. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie.
10. Návrh schválenia odmeny pre hlavného kontrolóra.
11. Informácia o žiadosti Ústavného súdu SR.
12.Rôzne.
13.Záver.

K bodu J: Otvorenie.
Druhé zasadnutie OZ Lovec vo volebnom období 2014 -2018 začalo o 19.00 hod. v kancelárii
starostu obce Lovce. Rokovanie OZ otvoril starosta obec Lovce Bc. František Richter, ktorý privítal
poslancov, hlavného kontrolóra, a zamestnankyne obecného úradu. Ďalej konštatoval, že sú prítomní
na zasadnutí 3 poslanci - Róber1 Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka a novozvolená
poslankyiía Mgr. Marta Gažiová / viď. Príloha č. 2 - Prezenčná listina/, nie je prítomný, a je
ospravedlnený poslanec 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 Lovec - www.lovce.eu. Následne oboznámil starosta obce prítomných s
navrhovaným programom rokovania.
K bodu 2:
Ako

U rčenie zapisova teľa

zapisovateľku

zamestnankyňu

dnešného

a

overovateľov

zápisnice.

zasadnutia OZ Lovce

navrhol

starosta Bc. Richter

obecného úradu Elišku Tížiíovskú. Keďže neboli iné návrhy poslancov, dal

uvedenom návrhu.

hlasovať o

-3Obecné zastupiteľstvo obce Lovce sch vaľuj e na dnešné zasadnutie ako zapisovateľku
zamestnankyňu

obecného úradu Elišku

Tížňovskú.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Róbe1t Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka, proti nebol nikto,
nikto sa nezdržal.

Keďže

Ako overovateľov zápisnice navrhol starosta poslancov Karola Gálika a Róberta Nováckeho.
neboli iné návrhy od poslancov dal starosta Bc. Richter hlasovať o uvedenom návrhu.
Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce

sc hvaľuje

na dnešné zasadnutie

overovateľov

zápisnice

poslancov Karola Gálika a Róberta Nováckeho.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Jng. Štefan Kukučka, proti nebol nikto,
nikto sa nezdržal.

K bodu 3: Zloženie sl'ubu poslanca novozvoleného obecného zastupitel'stva.
V tomto bode prečítal starosta obce znenie sľubu poslanca, ktorý zložila prítomná
novozvolená poslankyňa Mgr. Marta Gažiová podpisom pod text sľubu na osobitnom liste / viď.
príloha č.3 /. Menovaná skladala sľub poslanca dodatočne, nakoľko na ] .ustanovujúcom zasadnutí OZ
bola neprítomná a ospraved lnená pre pracovné povinnosti. Po zložení sľubu odovzdal starosta obce
novej poslankyni osvedčenie, a Mgr. Marta Gažiová sa ujala poslaneckých povinností.
Obecné
zastupiteľstva

zastupiteľstvo

obce

Lovec

zložila zákonom predpísaný

sľub

konštatuje, že zvolená
poslanca obecného

poslanky1'ía obecného

zastupiteľstva:

- Mgr. Marta Gažiová, Lovec 90
Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 4: Schválenie programu rokovania.
V tomto bode oboznámi l starosta obec 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 pot:mcňujúce návrhy, ani doplnenia !,. bodom navrhovaného programu rokovania,
pristúpilo sa k hlasovaniu za navrhovaný program.
Obecné
a doplnení.

zastupiteľstvo

obce Lovce

sch va ľuj e

návrh programu na dnešné zasadnutie bez zm ien

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA :

1. Otvorenie.
2. Určenie zap i sovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Schválenie programu rokovania.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
6. Návrh programového rozpočtu obce Lovce 2015- 2017.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na l.polrok 2015.

-4-

8. Návrh dodatku č.1 k VZN obce Lovce o miestnych daniach a miest nom poplatku za ko munálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 13.12.2013.
9. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie.
10. Návrh schválenia odmeny pre hlavného kontrolóra.
11. Informácia o žiadosti Ústavného súd u SR.
12.Rôzne.
13.Záver.
H lasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdrža l.
K bodu 5: Stan ovisk o hlavn ého kontrolóra k náv rhu

roz počtu.

V tomto bode starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Malému.
Menovaný prečítal prítomným odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 20 15 - 2017 / viď.
príloha č.4/. K prečítanému stanovisku k návrhu rozpočtu od hlavného kontrolóra neboli zo strany
poslancov žiadne pripomienky ..
Obecné zastupitel'stvo obce Lovce b erie na ved omie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
Ing. Jána Malého k návrhu

rozpočtu

obce Lovce na roky 2015 - 2017.

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
roz počtu

K bodu 6: Návrh programového

o bce L ovce 201 5 - 2017.

V tomto bode starosta obce Bc. František Richter oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu
obce Lovce na roky 2015 - 20 17 / v i ď. Príloha č. 5/. Uviedol, že návrh bol v zákonnej lehote
zverejnený na úradnej tabul i obce Lovce, aj na web stránke obce Lovce, a bol taktiež zaslaný
poslancom na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli doručené žiadne pripomienky k samotnému
návrhu ani od poslancov, ani od občanov. Následne udelil slovo účtovníčkam obce, aby podrobnejšie
prednies li návrh rozpočtu poslancom. K uvedenému neboli zo strany poslancov ž iadne pripom ienky.
Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce

schva ľuj e

programový

rozpočet

obce Lovce na roky 2015

- 2017 bez výhrad.
H lasovan ie: Za 4 poslanci - Róberi Novácky, Karol Gálik. Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 7: Návrh plá nu kon t r olnej

činn os ti

na 1. polrok 2015.

V tomto bode udelil starosta obce slovo hlavnému kontrolórovi obce. Menovaný prednieso l
prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 / viď. príloha č. 6/. Starosta obce dop lnil
hlavného kontrolóra tým, že návrh bol zverejnený v zákonom stanovenom termíne na úradnej tabuli
obce Lovce. K uvedenému neboli zo strany pos lancov žiadne dotazy a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce

schva ľuj e

plán kontrolnej

činnosti

na 1. polrok 2015.

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

-sK bodu 8: Návrh dodatku č.1. k VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 13.12.2013.
V tomto bode starosta obce oboznámi l prítomných o návrhu dodatku č. 1 k VZN obce Lovce o
miestnych daniach a miestnom pop latku za komuná lne odpady a drobné stavebné odpady zo diía
13.12.2014./ viď. príloha č. 7/. Starosta obce uviedol. že samotný návrh bol zverejnený v zákonom
stanovej lehote na úradnej tabuli obce Lovce, aj na web stránke obce Lovce, a neboli k nemu prijaté
žiadne pripomienky. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schval'uje dodatok č. l k VZN obce Lovce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo diía 13.12.2013 s
účinnosťou od 01.01.2015.

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gáli k, Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 9. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie.
V tomto bode starosta obce oboznám il poslancov o príkaze starostu obce na vykonanie
inventarizácie / viď. príloha č. 8/. Zo strany poslancov neboli k uvedenému žiadne pripomienky.
Obecné
inventarizác ie.

zastupiteľstvo

obce Lovce berie na vedomie príkaz starostu obce Lovce na vykonanie

HJasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Jng. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 10. Návrh schválenia odmeny pre hlavného kontrolóra.
V tomto bode predniesol zástupca starostu Róber1 Novácky dôvodovú správu o činnosti
hlavného kontrolóra / viď.príloha č. 91. Po oboznámení poslancov s touto správou prebeh la diskusia o
schválení odmeny pre hlavného kontrolóra obce, ktorý bol v čase diskusie neprítomný v kancelárii
starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce v zmysle § l 8c ods.S zákona č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schval'uje hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Malému mesačnú odmenu vo
výš ke 20% z jeho mesačného platu.

p...

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, lng. Štefan
proti nebo l nikto, nikto sa nezdržal.

Kukučka, Mgr.

Marta Gažiová,

K bodu 11 . Informácia o žiadosti Ústavného súdu SR.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ústavného súdu SR / v iď. príloha
č. IO/ . Jedná sa o žiadosť na poskytnutie volebných materiá lov z komunálnych volieb 2014 na základe
sťažnosti strany 99% - občiansky hlas. Starosta obce ďa lej prečíta l poslancom vyjadrenie starostu k
ústavnej sťažnosti / viď. príloha č.1 l/. Nás ledne udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý
prečítal poslancom stanovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k ústavnej sťažnosti / vid'.príloha č.
12./ K uvedenému neboli zo strany poslancov žiadne pripom ienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce beľie na vedomie:
1. Vyjadrenie starostu obce k ústavnej sťažnost i strany 99% - občiansky hlas.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k ústavnej sťažnosti strany 99% - občiansky hlas.

Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, lng. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.

-6Obecné zastupiteľstvo obce Lovce odporúča starostov i obce, aby v zmysle § 16 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zaslal Obecný úrad Lovce fotokópi u tohto uznesenia vrátane
vyjadrenia starostu a stanoviska hlavného kontro lóra Ústavnému súdu Slovenskej republiky ako
súčasť dokumentácie, ktorá je požadovaná.
Hlasovanie: Za 4 poslanci - Róbert Novácky, Karol Gálik, Ing. Štefan Kukučka, Mgr. Marta Gažiová,
proti nebol nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 12. Rôzne.
V tomto bode starosta obce informoval prítomných o vykona ných aktivitách za posledné
obdobie. Uviedol, že v obc i sa dokončuje modernizácia verejného osvetlenia, výmena rozvádzača
verej. osvetlenia. V súčasnosti stále prebiehajú dokončovacie práce v kultúrnom dome. Taktiež
uviedol, že v obci bola namontovaná vianoč n á výzdoba, a diía 15. 12.2014 bol podaný projekt na
dotáciu na kamerový systém v obc i. Z envi romentálneho fondu bola obci schvá lená fin. dotácia na
obecnú budovu ZŠ a MŠ vo výške 128.000 EU R. K uvedenému neboli žiad ne pripomienky zo strany
poslancov.
K bodu 13. z~iver.

V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným poslancom, hlavném u kontrolórovi a
všetkým prítomným za ú časť na 2. zasadnutí OZ Lovce vo volebnom období 20 14 - 2018. Nakoľko
boli prerokované všetky body zasadnutia, poďakoval ešte raz všetkým prítomným za účasť, poprial
prítomným príjemné prežitie via n oč ných sviatkov a zasadnutie OZ Lovce ukonči l o 21.00 hod.

Prílohy k zápisnici: Príloha

č. I: Pozvánka

+ potvrden ie o prevzatí pozvánky. Príloha č.2:

Prezenčná listina.

Príloha č. 3: Z loženie sľubu pos lanca. Príloha č. 4: Odborné stanov isko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
Príloha č . 5: Návrh programového rozpočtu 20 15 - 20 17. Príloha č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnost i na 1.
polrok 2015 . Príloha č. 7: Návrh dodatku č.I k VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Príloha č . 8: Príkaz starostu obce Lovce na vykonanie
inventarizácie. Príloha č .9 : Dôvodová správa. Príloha č . 1O.: Žiadosť Ústavného súdu SR. Príloha č . 1l:
Vyjadrenie starostu obce k ústavnej sťažnosti. Príloha č. 12: Stanovisko hlavného kontrolóra k ústavnej

sťažnosti. 1~~1.„.n\P\ 1:. \~
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