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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 19.09.2019 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 4
Hl. kontrolór obce: 1
Pracovníčky OcÚ: 1
Hostia: 0
Prítomní spolu: 7, podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Poslanec Ing. Dominik Juriš sa
ospravedlnil. Zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Ďalej
sa ospravedlnila ekonómka obec Adriana Poláková.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh
programu zasadnutia OZ, ktorý poslanci prijali nasledovným uznesením:
Uznesenie č. 47/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
Program zasadnutia:

––––––––––––––
1. Otvorenie, určenie overovateľov a určenie za zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie prijatia nehnuteľností do majetku obce (pozemok reg. C p. č. 434/49 o výmere
2 m² a pozemok reg. C p. č. 437/47 o výmere 6 m²)
4. Diskusia
5. Záver
Hlasovanie:
za: 4 (Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslanca Mgr. Vladimíra Maruniaka a poslanca
Mgr. Ing. Tomáša Ondreičku. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 48/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov
zápisnice a určenie zapisovateľky.

-22) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky prijaté uznesenia.
Starosta informoval prítomných poslancov o pracovnom stretnutí so zamestnancami MŠ
ohľadom režijných nákladov, schválených vo VZN č. 6/2019 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
Následne prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 49/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3) Schválenie prijatia nehnuteľností do majetku obce ( pozemok reg. C p. č. 434/49
o výmere 2 m² a pozemok reg. C p. č. 437/47 o výmere 6 m²)
Starosta informoval poslancov, že s majiteľmi pozemkov v lokalite IBV DL JUH, konkrétne
s Marcelom Krajčovičom; Mgr. Danou Morávkovou a Máriom Horníkom; Ingrid Čaplovou;
Ivanom Izakovičom a manž. Luciou Izakovičovou boli uzatvorené zmluvy o uzavretí budúcej
darovacej zmluvy s tým, že vlastníctvo pozemkov bude na obec prevedené po zániku ťarchy
a súčasne s podmienkou zákazu zaťažiť predmetné pozemky ďalšou ťarchou.
Starosta ďalej informoval poslancov, že v súvislosti s budúcim prevzatím komunikácií
v lokalite IBV DL JUH obcou je potrebné schváliť prijatie nehnuteľností:
 pozemok registra „C“ KN par. č. 434/49 k. ú. Dolné Lovčice o výmere 2 m² (Juraj
Čičmanec a Stanislava Čičmancová)
 pozemok registra „C“ KN par. č. 434/47 k. ú. Dolné Lovčice o výmere 6 m² (Zlatko
Dubovski)
do majetku obce formou darovacej zmluvy. Na uvedených pozemkoch sú spevnené plochy,
ktoré sú vo výstavbe a následne budú využívané pre účely verejnej komunikácie.
(V programe zasadnutia obecného zastupiteľstva bola parcela 434/47 omylom označená ako
437/47).
Ďalej starosta informoval o pracovnom stretnutí so zástupkyňou developera p. Karelovou
ohľadom pripravovanej kolaudácie komunikácie v danej lokalite a o následnom odovzdaní
do majetku obce.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 50/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje prijate nehnuteľností:



pozemok registra „C“ KN par. č. 434/49 k.ú. Dolné Lovčice o výmere 2 m² (Juraj
Čičmanec a Stanislava Čičmancová)
pozemok registra „C“ KN par. č. 434/47 k.ú. Dolné Lovčice o výmere 6 m² (Zlatko
Dubovski)

do majetku obce formou darovacej zmluvy a poveruje starostu obce podpisom darovacej
zmluvy.
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za: 4 (Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

4) Diskusia
a) Starosta Ing. Tomáš Bartovič opätovne informoval poslancov o žiadosti Mgr. Viery
Toporek na kúpu časti obecného pozemku na parc. č. 163/1 na ulici SNP 38
v Dolných Lovčiciach. Pani Toporek predmetný pozemok vyznačila a poslanci mali
možnosť obhliadky a posúdenia.
Z dôvodu vyriešenia otázky vedenia kanalizácie, ktorá bola nastolená počas
prerokovávania žiadosti p. Toporek, bola zo strany poslancov vznesená požiadavka
na vytýčenie časti pozemku, o ktorú má žiadateľka záujem geodetom za prítomnosti
starostu obce, kvôli polohe kanalizačnej šachty a o stanovisko spoločnosti
TAVOS, a. s. ohľadom prístupu ku kanalizačnej sieti na dotknutom pozemku, resp.
o iné pripomienky spoločnosti TAVOS, a. s. v súvislosti s navrhovaným predajom.
b) Starosta informoval poslancov ohľadne pokládky optického kábla v našej obci. Práce
boli započaté. Navrhol umiestniť do výkopovej ryhy na ulici SNP chráničku, ktorá
by mohla byť využitá pri ďalších investičných prácach-napr. pri realizácii kamerového
systému.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
c) Starosta ďalej informoval o plánovaných akciách v našej obci:
23.9.2019 – darovanie krvi v spoločenskej miestnosti U Gorazda,
28.9.2019 – I. ročník súťaže vo varení guláša „Lovčický kotlík“, ktorá sa uskutoční
na ihrisku,
5.10.2019 o 11,00 hod. stretnutie so seniormi z našej obce.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
d) Informácia k obnove domu smútku – zemné práce by mali byť započaté 21.9.2019.
Poslanci požadujú odborný stavebný dozor a vyhotovenie fotodokumentácie.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.
e) Starosta informoval poslancov o písomnej žiadosti vlastníkov bytov na Gorazdovej
ulici č. 14 a č.16. o vytvorenie parkovacích miest. Uvedená žiadosť bude zaradená ako
bod na ďalšie rokovanie OZ.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.

11) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.
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12) Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ, za všetky návrhy
a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
1./ Mgr. Vladimír Maruniak

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

2./ Mgr. Ing. Tomáš Ondreička

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

