-1ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach,
konaného dňa 15.06.2018 v zasadačke Obecného úradu

Prítomní:
1/
2/
3/
4/
5/

Starosta obce : 1
Počet poslancov : 5
Hl. kontrolór obce : 1
Pracovníčky OcÚ : 2
Hostia: 12

Prítomní spolu: 21, podľa prezenčnej listiny.
1.)Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce František Juriš. Na začiatku zasadnutia boli prítomní štyria
poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Poslanec Mgr. Igor Gašparovič prišiel neskôr a
rokovanie pokračovalo za účasti všetkých poslancov. Starosta ďalej privítal hostí na zasadnutí
obecného zastupiteľstva – v počte 12- podľa prezenčnej listiny.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice určil poslanca Ing. Tomáša Bartoviča a poslanca Mgr. Igora
Gašparoviča. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Starosta obce, František Juriš predložil poslancom na schválenie návrh programu zasadnutia
OZ a zároveň požiadal poslancov, aby sa k nemu vyjadrili, prípadne podali ďalše návrhy na
doplnenie.
Prihlásila sa p. Mgr. Viera Toporek a požiadala o doplnenie nasledovných bodov do programu
rokovania:
-informácia o stave trativodu z Trnavskej ulice
-„haluzovisko“
-kanalizácia pred jej nehnuteľnosťou
-rekonštrukcia chodníkov a vjazdov na ulici SNP + autobusová zastávka
-aké má obec investorské zámery na pozemkoch par. č. 36/1;36/2;41/1;42/1 a 73/6.
Starosta informoval prítomných, že na OcÚ boli dňa 4.6.2018 doručené uvedené diskusné
body, boli zaevidované ( viď príloha ) - preposlané elektronicky poslancom. O všetkých bodoch
sa rokovalo na predchádzajúcich zasadnutiach. Z uvedeného dôvodu bola p. Mgr. Toporek dňa
4.6.2018 zaslaná odpoveď ( viď príloha ).
Starosta požiadal poslancov, aby hlasovali o zaradení uvedených bodov od p. Mgr.Toporek do
programu rokovania.
Hlasovanie poslancov:
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za: 0
proti : 0
zdržal sa : 4 ( Bartovič, Hába, Ohrablová, Škoda)
Z hlasovania vyplýva, že body programu p. Toporek nebudú zaradené do programu OZ.
Opätovne starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh program zasadnutia OZ a
dal o ňom hlasovať.
Uznesenie č.16/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s programom zasadnutia:
Program zasadnutia :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice
Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné
Lovčice
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Hlasovanie poslancov:
za: 4 ( Bartovič, Hába, Ohrablová, Škoda)
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že všetky stanovené úlohy a prijaté uznesenia
boli k dnešnému dňu splnené.

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie všetky uvedené informácie.

3.) Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice
Starosta informoval poslancov a prítomných hostí, že p. Klaudia Benovičová sa vzdala
funkcie hl. kontrolóra obce k 30.06.2018 ( viď príloha): Z uvedeného dôvodu bolo v zmysle
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kontrolóra obce. Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolné Lovčice mohli
poštou alebo osobne doručiť svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba
hlavného kontrolóra – do 9.5.2018. Uchádzači, ktorí splnia požadované požiadavky na
výkon funkcie a včas podajú prihlášku so všetkými náležitosťami, budú zaradení ako
kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta informoval prítomných, že do stanoveného
termínu bola doručená jedna prihláška – od Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej. Ďalej starosta
informoval prítomných, že uvedená uchádzačka spĺňa všetky požiadavky uvedené vo
vyhlásení výberového konania na výkon funkcie, predložila všetky požadované náležitosti.
Starosta konštatoval, že ak poslanci nerozhodnú v hlasovaní, bude musieť byť vyhlásené
nové výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra. Obec môže byť dočasne bez
hlavného kontrolóra, pokým nebude právoplatne zvolený.
Požiadal poslancov o hlasovanie.

Uznesenie č.17/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí, aby Ing. PhDr. Veronika Opáleková
vykonávala funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice v nasledujúcom funkčnom
období, a to od 1.7.2018 .
Hlasovanie poslancov:
za: 4 ( Bartovič, Hába, Ohrablová, Škoda)
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Návrh VZN č. 1/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné
Lovčice
Starosta informoval poslancov, že Návrh VZN bol pred zasadnutím OZ zverejnený po dobu 15
dní vo vývesnej tabuli a na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach bol k dispozícii k verejnému
nahliadnutiu, v termíne od 21.05.2018 - 6.6.2018. Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa
mohli s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín obecného úradu. Návrh VZN bol
k nahliadnutiu aj na webovej stránke obce Dolné Lovčice (www.obec-dolnelovcice.sk).
Zároveň v miestnom rozhlase boli občania oboznámení, že je k nahliadnutiu na Obecnom úrade
a v elektronickej podobe na webovej stránke obce Dolné Lovčice.
V dňoch 4.6.-7.6.2018 boli na OcÚ v Dolných Lovčiciach doručené pripomienky k Návrhu
VZN č. 01/2018 od občanov obce: p. MUDr. Romana Ondreičku, p. Mgr. Vladimíra
Maruniaka, p. Mgr. Alžbety Tomíkovej, p. Ing. Gabriely Tomíkovej, p. Mgr. Viery Toporek
a p. Miram Maruniakovej (viď prílohy). Poslanci boli od 4.6.2018-7.6.2018 oboznámení
v elektronickej podobe s uvedenými pripomienkami. Dňa 8.6.2018 starosta uskutočnil
vyhodnotenie pripomienok a zaslal ho elektronickou formou poslancom. Konštatoval v ňom,
že po ich dôkladnom preštudovaní prišiel k záveru, že doručené pripomienky sa netýkajú
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textovej časti návrhu VZN č. 01/2018, ale jeho príloh, ku ktorým bolo možné podávať
pripomienky do 25.9.2017.
Starosta informoval hostí, že na minulom zasadnutí OZ dňa 12.5.2018 bolo prijaté Uznesenie
č.12/2018 , v ktorom OZ v Dolných Lovčiciach súhlasí, aby bod programu č. 4. Návrh VZN
č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné Lovčice, bol
presunutý na najbližšie zasadnutie OZ , t. j. dňa 15.6.2018, s odôvodnením, že bude vyvolané
pracovné stretnutie so spracovateľkou Ing. arch. Evou Krupovou a obstarávateľom Ing.
Miroslavom Poloncom, za účelom získania informácií o možnostiach riešenia pripomienok
občanov.
Stretnutie sa uskutočnilo, kde bolo dané vysvetlenie, že obcou požadované úpravy
v dokumentácii je možné vykonať.
Jedná sa o preklasifikovanie pozemkov podľa podmienok na využitie navrhnutých plôch
s charakteristikou E3 na charakteristiku A1 ( okrem pozemkov „Lúčky I, s charakteristikou
E3/E5 , ochranné pásmo cintorína a „Harmann“).
V časti c)Záväzná časť budú urobené drobné zmeny, ktoré sa OZ zaviazalo zmeniť pri
najbližšej zmene ÚPD. Ďalej budú do charakteristiky A1 doplnené príklady, čo je povolené na
A1 budovať.
Po tejto úprave bude ÚPD zaslaná na Okresný stavebný úrad (OSÚ) na vyjadrenie podľa §25
stavebného zákona. Ak bude OSÚ vydané kladné vyjadrenie, následne bude možné predložiť
na schválenie Návrh VZN č. 1/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Dolné Lovčice.
Podávatelia pripomienok aj poslanci OZ sa zhodli, že súhlasia s uvedeným postupom. Uznali,
že k preklasifikovaniu pozemkov z A1 na E3 po zapracovaní pripomienok zo dňa 25.9.2017
došlo z dôvodu dvojakého vysvetlenia textu uznesení pri niektorých pripomienkach. Text znel
napríklad takto:
“ lokalita A1-8 – od Fágalky - úplné vypustenie výstavby s tým, že v uvedenej lokalite bude
pôvodné funkčné využitie pozemkov.
Spracovateľka Ing. arch. Krúpová zobrala za pôvodné využitie pozemkov údaje s Katastra
nehnuteľností a preklasifikovala pozemky v uvedenej lokalite na E3, teda na plochy súkromnej
zelene.
Občania si však pod uvedeným textom „pôvodné funkčné využitie pozemkov“ – vysvetlili , ako
zaradenie do A1, vo výkrese pofarbené ružovou farbou a v jeho legende uvedené ako „súčasný
stav“.
Následne sa starosta rozhodol, že pripomienky, ktoré prišli k návrhu VZN č.1/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné Lovčice prečíta a spolu s poslancami
rozhodnú o ich akceptovaní alebo neakceptovaní a prečo.
Pripomienka č. 1- MUDr. Roman Ondreička - žiadosť o preklasifikovanie parciel č.437/41
a 437/ 42 z plochy súkromnej zelene E3 na plochu A1.
Pripomienka akceptovaná. Plochy E3 budú preklasifikované na A1.
Pripomienka č. 2 – Mgr, Alžbeta Tomíková- žiadosť o vyňatie parcely č.10/67 zo zóny E3súkromná zeleň a žiadosť o zaradenie do zóny A1, ako bola pôvodne zaradená.
Pripomienka akceptovaná. Plochy E3 budú preklasifikované na A1.
Pripomienka č.3-Ing. Gabriela Tomíková- nesúhlas s Územným plánom obce Dolné Lovčice
v takom znení a podobe ako je vypracovaný a žiadosť o jeho zrušenie.
V zdôvodnení p. Ing.Gabriela Tomíková uvádza: Počas prípravy, spracovania a schvaľovania
Územného plánu Dolné Lovčice došlo k takým procesným chybám zo strany starostu obce
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Dolné Lovčice, ktoré spochybňujú transparentnosť, hospodárnosť a efektivitu celého
Územného plánu obce Dolné Lovčice.
Pripomienka neakceptovaná.
Ing. Gabriela Tomíková neuvádza konkrétne procesné chyby, ku ktorým malo zo strany starostu
obce Dolné Lovčice prísť .
Celý priebeh procesu vypracovania a schvaľovania ÚPD riadil a kontroloval obstrávateľ p. Ing.
Polonec, ktorý konštatoval, že pri jeho realizácii neboli porušené žiadne ustanovenia zákona.
Pripomienka č. 4- Mgr. Viera Toporek. žiadosť o vypustenie z textovej časti :
1. Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb.
o o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám
možno obmedziť.
Časť 1. neakceptovaná - je to zadefinované v Stavebnom zákone č.50/1976 Zb., §108 ods.
1 a odst.2., z uvedeného dôvodu to nemožno vypustiť.
Časť 2.
5.3. Plochy súkromnej zelene E3
bod a) doplniť o:
„bazény, studne, garáže (aj podpivničené), vínne pivnice“
Časť 2. neakceptovaná
Starosta konštatoval, že na pozemkoch s charakteristikou E3 nebude možné stavať
horeuvedené stavby. Tieto bude možné stavať na pozemkoch s charakteristikou A1.
Časť 3.
5.5. Plochy kompaktnej krajinnej zelene E5 bod a ) doplniť o:
„záhradné chatky, sklady náradia, prístrešky, studne, jazierka.
Časť 3. neakceptovaná
V zóne E5 nie je možné stavať žiadne stavby
Časť 4. III. ZÁSADY A REGULATÍVA UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Bod 1.6. a) doplniť o:
„ kde je to priestorovo možné s ohľadom na majetkovoprávne pomery“
Časť 4. neakceptovaná
Obec nemôže podľa zákona 369/1990 Z. o obecnom zriadení investovať do súkromných
pozemkov ani na nich realizovať výstavbu .
V oblasti hromadnej dopravy je potrebné:
a)všetky autobusové zastávky usporiadať v zmysle platnej STN (autobusové niky- zastavovanie
mimo priebežného jazdného pruhu, kde je to priestorovo možné s ohľadom na majetkovoprávne
pomery ) a rekonštruovať tak, aby zodpovedali zvýšením estetickým nárokom
Časť 4. neakceptovaná
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Obec nemôže podľa zákona 369/1990 Z. o obecnom zriadení investovať do súkromných
pozemkov ani na nich realizovať výstavbu .
Pripomienka č. 5 -Vladimír Maruniak žiadosť o vypustenie celého textu všeobecne
záväzného nariadenia obce Dolné Lovčice č. 1/2018, a teda o odloženie jeho prijatia, a to až do
doby kým nebude odstránený protiprávny stav, ktorý nastal úpravou územného plánu obce
Dolné Lovčice v rozpore s uzneseniami obecného zastupiteľstva obce, prijatými na zasadaní
obecného zastupiteľstva dňa 29.09.2017. /Tu je uvedený chybný dátum. OZ sa konalo dňa
25.9.2017/
Odôvodnenie:
Na zasadaní obecného zastupiteľstva obce Dolné Lovčice zo dňa 25.09.2017 bolo prijatých
viacero uznesení obecného zastupiteľstva, a to najmä v nadväznosti na pripomienky
obyvateľov obce k návrhu územného plánu obce Dolné Lovčice. Ide napríklad o uznesenie
č.36/2017 OZ, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach akceptuje
pripomienku podpísaných občanov obce Dolné Lovčice - prvý popísaný Peter Ondreička –
lokalita A1-8 – od Fágalky - úplné vypustenie výstavby s tým, že v uvedenej lokalite bude
pôvodné funkčné využitie pozemkov.
Napriek prijatiu uvedeného uznesenia OZ č. 36/2017, resp. uznesení s podobným znením, nebol
územný plán obce v dotknutej lokalite/lokalitách upravený tak, aby bolo v týchto miestach
pôvodné funkčné využitie pozemkov – plochy nízkopodlažnej zástavby – rodinné domy.
Pripomienka akceptovaná.
Tu prišlo k spomínanému dvojitému výkladu textu „pôvodné funkčné využitie pozemku“.
Z tohto dôvodu budú výkresy k ÚPD vypracované v takej grafike ako boli vypracované
k návrhu ÚPD, ktorý bol v roku 2017 predložený na pripomienkovanie občanom. S výnimkou
navrhnutých komunikácií, ktoré boli z ÚPD vypustené na základe pripomienok od občanov na
OZ dňa 25.9.2017.
Pripomienka č. 6 – Miriam Maruniaková- nesúhlasí s Územným plánom obce Dolné Lovčice
č. 1/2018 v takomto rozsahu spracovania a žiadosť o neschválenie VZN č. 1/2018.
Zdôvodnenie: Nakoľko sa v etapách procesu prípravy a realizácie Územného plánu ( ďalej
ÚPN ) podľa ustanovení platného stavebného zákona Obce Dolné Lovčice nedodržal postup
a to konkrétne v zadaní a v koncepte:
Spracovanie zadania má zabezpečiť obec na základe výsledkov prieskumov a rozborov.
Zadanie ÚPN obce možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok
a ich zapracovaní a po posúdení krajským stavebným úradom.
Koncept sa vypracúva ako variantné riešenie rozvoja územia obce podľa cieľov a požiadaviek
na ÚPN vyplývajúce zo zadania.
Obec návrh konceptu ÚPN prerokuje s verejnosťou, s vyšším územným celkom, s krajským
stavebným úradom a s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi infraštruktúry a so susednými
obcami.
Pripomienka neakceptovaná.
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Podľa vyjadrenia obstarávateľa ÚPD Ing. Polonca pri spracovaní ÚPD nebol porušený žiadny
zákon.
Pripomienka č. 7 – Mgr. Viera Toporek žiadosť podľa § 6 odst.4 zákona č.369/1990
O Obecnom zriadení o zapracovanie pripomienky k VZN obce Dolné Lovčice č. 1/2018
týkajúceho sa Územného plánu obce Dolné Lovčice.
Nesúhlas s územným plánom obce Dolné Lovčice č.1/2018 v takomto rozsahu spracovania
a žiadosť o neschválenie VZN č. 1/2018, nakoľko sa v etapách procesu prípravy a realizácie
Územného plánu ( ďalej ÚPN ) podľa ustanovení platného stavebného zákona Obce Dolné
Lovčice nedodržal postup a to konkrétne v zadaní a v koncepte.
Spracovanie zadania má zabezpečiť obec na základe výsledkov prieskumov a rozborov.
Zadanie ÚPN obce možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok
a ich zapracovaní a po posúdení krajským stavebným úradom.
Tento postup nebol dodržaný.
Obec neinformovala občanov dostatočným spôsobom o územnom pláne ako takom a už vôbec
nie o jednotlivých negatívnych následkoch zmien v rámci vyhodnotenia predmetného ÚP.
Pripomienka neakceptovaná.
Podľa vyjadrenia obstarávateľa ÚPD Ing. Polonca pri spracovaní ÚPD nebol porušený žiadny
zákon.
Po dlhej rozprave s občanmi, starosta poslancom odporučil Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné Lovčice, na tomto OZ neschváliť
a presunúť tento bod programu na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať po obdržaní stanoviska
z Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky (stanovisko podľa § 25
Stavebného zákona) z preskúmania návrhu Územného plánu obce Dolné Lovčice .
Poslanci s návrhom starostu súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí, aby bod programu č. 4. Návrh VZN
č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné Lovčice, bol
presunutý na rokovanie OZ , ktoré sa bude konať po obdržaní stanoviska z Okresného úradu
Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky (§ 25 Stavebného zákona) z preskúmania návrhu
Územného plánu obce Dolné Lovčice, po opätovnom zverejnení návrhu VZN č.1/2018, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné Lovčice,

Hlasovanie poslancov:
za: 5 ( Bartovič, Gašparovič, Hába, Ohrablová, Škoda)
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zdržal sa : 0

5. Rôzne
a) Starosta informoval, že Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice má uzatvorenú
zmluvu s Prvou Komunálnou Finančnou na verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie
a plynu. Uvedená spoločnosť výberovým konaním vyberie pre samosprávy najvýhodnejšieho
dodávateľa energií. Naša obec do tejto aktivity nebola zaradená. Vzhľadom k tomu, že zo ZMO
je tam zaradených 52 miest a obcí, predpokladáme, že ide o dobrú vec a možnosť úspory.
Starosta začal jednanie s PKF o možnosti zaradenia našej obce do tejto aktivity.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

b) Pripomienka pani Mgr. Viery Toporek zo dňa 25.5.2018 zaevidovaná pod OcÚ- DL2018-179 :Doplniť bod III. 1.6. Verejné dopravné vybavenie v oblasti hromadnej dopravy je
potrebné o literu d)v tomto znení: umiestňovanie zastávok musí zodpovedať majetkovo vlastníckym pomerom.
Odpoveď:
Obec nemôže podľa zákona 369/1990 Z. o obecnom zriadení investovať do súkromných
pozemkov ani na nich realizovať výstavbu .
Pripomienka pani Mgr. Viery Toporek zo dňa 25.5.2018 zaevidovaná pod OcÚ- DL-2018-180:
Dolupodpísaná vlastníčka RD na ulici SNP s.č.688/38 v Dolných Lovčiciach nesúhlasím
s umiestnením autobusovej zastávky pred RD.
Odpoveď:
V súčasnej dobe sa projekt : Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov na ulici SNP, Dolné Lovčice,
ktorý pôvodne uvažoval aj s výstavbou autobusovej zastávky prepracováva tak, že autobusová
zastávka bude z uvedeného projektu úplne vypustená
Mgr. Viera Toporek – doručená 25.5.2018 - Žiadosť o súhlas na vykonanie technickej previerky
trativodu z Trnavskej ulice cez ulicu SNP, ústiaci do lokality Lúčky popri RD s. č. 688/38, na
náklady žiadateľa.
Odpoveď
P. Mgr. Toporek bol dňa 28.5.2018 listom zaslaný súhlas s vykonaním previerky trativodu
z Trnavskej ulice cez ulicu SNP, ústiac do lokality Lúčky popri rodinnom dome súp. číslo
688/38 na náklady žiadateľa Mgr. Viery Toporek.
V prípade, že príde počas realizovanej kontroly k akémukoľvek poškodeniu potrubia
uvedeného trativodu, oprava bude vykonaná taktiež na náklady žiadateľa Mgr. Viery
Toporek.
p. Mgr. Toporek sa ústne vyjadrila, že za takýto podmienok previerku trativodu realizovať
nemieni. Starosta ju informoval, že túto informáciu od nej obec požaduje dodať písomne.
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V ďalšej časti bodu rôzne začala p. Mgr Toporek čítať žiadosti, ktoré boli na OcÚ prijaté dňa
4.6.2018 pod číslom OcÚ-DL-2018-197 , na ktoré dostala písomnú odpoveď ešte toho istého
dňa ( viď prílohy žiadosť+odpoveď). Starosta jej v krátkosti ústne odpovedal z dôvodu, že
odpoveď už bola zaslaná.
Poslanci zobrali na vedomie všetky uvedené informácie.
c) Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Lovčice (KPSS) – je v štádiu ukončenia.
V najbližších dňoch sa uskutoční jeho prerokovanie s občanmi, na ktoré budú pozvaní
spôsobom obvyklým. Zároveň v miestnom rozhlase budú občania oboznámení, že je
k nahliadnutiu na Obecnom úrade v písomnej podobe a v elektronickej podobe na webovej
stránke obce Dolné Lovčice(www.obec-dolnelovcice.sk).
Následne po zapracovaní
pripomienok bude uvedený dokument predložený na chválenie OZ ( do 30.6.2018).
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
d) EKOOBEC 2018- starosta informoval že naša obec sa prihlásila do programu Ekoobec 2018,
ktorý vyhlasuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis s projektom na výmenu
osvetľovacích telies v MŠ,. Rozpočet cca 1700,€
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

6. Diskusia
V rámci diskusie poslanci a prítomní neformálne diskutovali.
Michal Horník ml.- žiadosť o obnovenie tabuliek: Zákaz vodenia psov. Starosta konštatoval,
že skontroluje osadenie uvedených tabuliek na verejných priestranstvách, na ktorých je zákaz
venčenia psov, prípadné obnovenie tabuliek so zákazom.
Miriam Maruniaková- odvodnenie zo strechy KD - p. M. Maruniaková upozornila, že
odvádzaná voda zateká do šachty p. Mirgu, hlina je navezená nad úroveň šachty. Hlinu tam
naviezol p. Mirga. Starosta to preverí.
Miloš Majko pracovník internetových novín „ Reportér 24“, ktorý celé OZ natáčal kamerou,
poďakoval starostovi za možnosť zúčastniť sa rokovania, zhodnotil priebeh zasadnutia OZ.
Konštatoval, že by mali byť pripravené návrhy uznesení, dôvodové správy a materiály k bodom
programu OZ. Starosta konštatoval, že zákon 369/1990 o Obecnom zriadení mu nič také
neukladá.
Načo p. Majko reagoval, že to vyplýva zo zákona č. 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe
k informáciám, kde to ani on sám nenašiel.
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7.Záver
Starosta poďakoval poslancom a všetkým zúčastnením za účasť na zasadnutí OZ.
Na záver ukončil zasadnutie.

František Juriš
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
1./ Ing. Tomáš Bartovič

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

2./ Mgr. Igor Gašparovič ..........................................................
Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ
V Dolných Lovčiciach dňa

18.06.2018

