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ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach,
konaného dňa 06.12.2018 v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
Starosta obce : 1
Novozvolený starosta obce: 1
Počet poslancov : 5
Hl. kontrolór obce : 1
Pracovníčky OcÚ : 2
Hostia: 1
Prítomní spolu: 11, podľa prezenčnej listiny.
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Dolných Lovčiciach otvoril a viedol František Juriš, starosta
obce.
2.) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice určil poslancov RNDr. Vandu Adamcovú a Ing. Dominika Juriša .
Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
3.) Výsledky komunálnych volieb
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Alena Vilinovičová prečítala odpis zápisnice
miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Dolné Lovčice (viď príloha) a zároveň vyzvala starostu, aby zložil sľub.
Novozvolený starosta podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste zložil sľub .
Po zložení sľubu predseda miestnej volebnej komisie odovzdal novozvolenému starostovi
insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa starosta ujal
vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Následne starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca OZ.
Novozvolení poslanci OZ podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste zložili
sľub.
Novozvolený starosta konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnili všetci piati poslanci, čím bolo
zasadnutie uznášaniaschopné. Starosta vystúpil s krátkym príhovorom- zablahoželal poslancom k ich zvoleniu, poprial im v náročnej práci, ktorá ich čaká, veľa úspechov a zároveň vyjadril vieru v ich vzájomnú spoluprácu, ktorá je nevyhnutná pre prosperitu obce. Zopakoval,
že jeho prioritou je napĺňanie volebného programu. Poznamenal, že obecné zastupiteľstvo sa
bude schádzať každý tretí mesiac v roku, t.j. 4 zasadnutia OZ, v prípade potreby zvolá zasadnutie častejšie.
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič predložil poslancom na schválenie program zasadnutia OZ
a zároveň požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k programu , prípadne podali návrh na doplnenie.
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Uznesenie č.40/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s programom zasadnutia:
Program zasadnutia :
1)Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
4) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
5) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
6) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine, schválenie sobášnej miestnosti a schválenie sobášnych dní
7) Určenie platu starostu/primátora.
8) Diskusia
9) Záver.
za: 5 ( Adamcová, Juriš, Ondreička, Maruniak, Šišková )
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č.41/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach:
a) berie na vedomie :
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Dolné Lovčice Ing. Tomáš Bartovič zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
RNDr. Vanda Adamcová
Ing. Dominik Juriš
Mgr. Ing. Tomáš Ondreička
Mgr. Vladimír Maruniak
Bc. Radka Šišková

-3-

3.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Poslanci sa dohodli, že zatiaľ bude zriadená komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností. Na ďalšom zasadnutí OZ budú zriadené ďalšie komisie.

Uznesenie č.42/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach:
A. zriaďuje
komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností.
B. určuje
náplň práce komisie, a to:
 posudzuje, nakladá so sťažnosťami podanými podľa Zásad/Smernice postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Dolné Lovčice;
 vybavuje sťažnosti podané podľa Zásad/Smernice postupu pri vybavovaní sťažností v
podmienkach obce Dolné Lovčice;
 kontroluje vybavenie sťažností podaných podľa Zásad/Smernice postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Dolné Lovčice;
 predvoláva na zasadnutie komisií osoby, ktoré podali sťažnosť a hľadá riešenie,
 v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami
OZ.
C. volí
a) predsedu komisie Mgr. Ing. Tomáš Ondreička
b) členov komisie : RNDr. Vanda Adamcová
Ing. Dominik Juriš

za: 5 ( Adamcová, Juriš, Ondreička, Maruniak, Šišková )
proti : 0
zdržal sa : 0

4) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

Uznesenie č.43/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach:
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komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
B. určuje
náplň práce komisie, a to:
Náplň práce a spôsob rokovaní tejto komisie priamo upravuje zákon NR SR č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
zmien
C. volí
a) predsedu komisie Mgr. Vladimír Maruniak
b) členov komisie : Bc. Radka Šišková
Mgr. Ing. Tomáš Ondreička

za: 5 ( Adamcová, Juriš, Ondreička, Maruniak, Šišková )
proti : 0
zdržal sa : 0
5) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č.44/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach poveruje poslanca Mgr. Vladimíra Maruniaka
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12.
za: 5 ( Adamcová, Juriš, Ondreička, Maruniak, Šišková )
proti : 0
zdržal sa : 0

3.) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine, schválenie sobášnej miestnosti a schválenie sobášnych dní
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič poveril zastupovaním Mgr. Ing. Tomáš Ondreička v plnom
rozsahu.
Uznesenie č.45/2018 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach poveruje poslanca Mgr. Ing. Tomáša Ondreičku zastupovaním starostu v neprítomnosti (PN, dovolenka ) v plnom rozsahu.
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje a poveruje poslanca Mgr. Ing. Tomáša Ondreičku sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine, schváľuje
sobášnu miestnosť – spoločenskú miestnosť u Gorazda a schvaľuje sobášny deň - sobota.
za: 5 ( Adamcová, Juriš, Ondreička, Maruniak, Šišková )
proti : 0
zdržal sa : 0
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5.) Návrh na určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo navrhuje výšku mesačného platu v zmysle platnej legislatívy.
Podľa zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, patrí starostovi obce plat odo dňa zloženia
predpísaného sľubu. Tento môže byť po schválení obecným zastupiteľstvom tiež zvýšený.
Novozvolenému starostovi obce Ing. Tomášovi Bartovičovi bol schválený podľa už uvedeného zákona - základný plat.
Uznesenie č.46/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach s c h v a ľ u j e starostovi obce Ing. Tomášovi
Bartovičovi mesačný plat podľa §3ods.1 a§4ods.1 , zák.č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
za: 5 ( Adamcová,Juriš, Ondreiška, Maruniak, Šišková )
proti : 0
zdržal sa : 0

4. Diskusia
V rámci diskusie poslanci a hostia neformálne diskutovali. Starosta obce informoval poslancov, že 08.12.2018 sa uskutoční tradičná predvianočná akcia pod názvom More je z kvapiek,
na ktorú všetkých prítomných srdečne pozval.

5.Záver
Starosta poďakoval odchádzajúcemu starostovi a všetkým poslancom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ, za všetky návrhy a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil prvé zasadnutie.
Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
1./ RNDr. Vanda Adamcová

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

2./ Ing. Dominik Juriš

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

