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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 11.12.2019 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 5
Hl. kontrolór obce: 0
Pracovníčky OcÚ: 2
Hostia: 0
Prítomní spolu: 8, podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Poslankyňa Bc. Radka Šišková sa
ospravedlnila, že bude meškať. Ďalej sa ospravedlnila hlavná kontrolórka obce Dolné Lovčice
Ing. PhDr. Veronika. Opáleková.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh
programu zasadnutia OZ, ktorý poslanci prijali nasledovným uznesením:
Uznesenie č. 51/2019 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 návrhu Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Žiadosť TTSK- Centrálny krízový fond
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2020-2022
6. Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej na I. polrok roku 2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, )
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslanca Ing. Dominika Juriša a poslankyňu Miriam
Maruniakovú. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 52/2019 OZ
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zápisnice a určenie zapisovateľky.
Doplnenie programu zasadnutia OZ
Poslanci Mgr. Ing. Tomáš Ondreička a Mgr. Vladimír Maruniak navrhli doplniť do programu
zasadania obecného zastupiteľstva ako bod č. 6:
„Prerokovanie platu starostu obce Dolné Lovčice Ing. Tomáša Bartoviča na rok 2020“.
Starosta požiadal poslancov, aby sa k návrhu doplnenia programu zasadnutia OZ vyjadrili,
prípadne podali ďalšie návrhy na doplnenie. Poslanci schválili program doplnený o vyššie
uvedený bod nasledovne:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a určenie za zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Žiadosť TTSK- Centrálny krízový fond
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2020-2022
6. Prerokovanie platu starostu obce Dolné Lovčice Ing. Tomáša Bartoviča na rok 2020
7. Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2020
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej na I. polrok roku 2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, )
proti: 0
zdržal sa: 0
S 25 minútovým oneskorením prišla poslankyňa Bc. Radka Šišková.
2) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému dňu je splnené prijaté uznesenia.
Starosta informoval prítomných poslancov, že pozemok registra „C“ KN par. č. 434/49 k.ú.
Dolné Lovčice a pozemok registra „C“ KN par. č. 434/47 k.ú. Dolné Lovčice sú zapísané na
Liste vlastníctva obce Dolné Lovčice č.700 .
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
Následne prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 53/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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3) Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta predložil poslancom na schválenie návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 3/2008
o miestnych daniach, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce,
občania boli informovaní o zverejnení miestnym rozhlasom. Všetci poslanci boli
v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom a mali možnosť ho
pripomienkovať.
K uvedenému návrhu mali poslanci pripomienky . Starosta postupne prečítal jednotlivé
pripomienky, tie ktoré boli poslancami schválené sa následne zapracovali do návrhu .
V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o schválení:
Nariadenie- Dodatok č.1/2019 k VZN č.3/2008 o miestnych daniach, miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Lovčice schválilo Dodatok č. 1/2019 k VZN č.3/2008
o miestnych daniach, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Dolné Lovčice.
Úplné znenie Dodatku č. 1/2019 k VZN č.3/2008 o miestnych daniach, miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Lovčice tvorí ako príloha
č.2 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

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

4) Žiadosť TTSK- Centrálny krízový fond
Starosta Ing. Tomáš Bartovič predložil poslancom žiadosť TTSK na zapojenie do Centrálneho
krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraj ( ďalej len CKF ). Všetci
poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom a mali
možnosť ho pripomienkovať.
Uznesenie č. 54/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zapojenie Obce Dolné Lovčice do
Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja.
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a miestnej samosprávy Trnavského kraj tvorí ako príloha č.3 neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.

Hlasovanie:
za: 0
proti: 1 ( Šišková)
zdržal sa: 4 ( Juriš, Maruniak, Maruniaková Ondreička, )

Navrhované uznesenie nebolo prijaté.
nasledujúceho zasadnutia OZ.

Uvedený bod bude zaradený do

programu

5) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2020-2022
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so zaslaným stanoviskom hlavnej kontrolóky
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2020-2022 .Všetci poslanci boli
v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom a mali možnosť ho
pripomienkovať.

Uznesenie č.55 /2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach po prerokovaní predloženého materiálu: berie
na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 20202022.
Úplné znenie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 20202022 tvorí ako príloha č.4 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
6) Prerokovanie platu starostu obce Dolné Lovčice Ing. Tomáša Bartoviča na rok 2020
Poslanec Mgr. Vladimír Maruniak informoval poslancov, že v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov starostovi obce patrí plat , ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa
počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Poslanec Mgr. Ing. Tomáš Ondreička navrhol zvýšiť plat starostu obce o 8 %.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.56 /2019 OZ
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Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Lovčice schvaľuje 8 % zvýšenie základného platu
starostu obce Dolné Lovčice Ing. Tomáša Bartoviča, a to v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.1.2020
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková Ondreička )
proti: 1 (Šišková)
zdržal sa: 0

7) Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2020
Ekonómka obce Adriana Poláková predložila poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce
Dolné Lovčice na rok 2020-2022. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce, občania boli informovaní o zverejnení miestnym
rozhlasom. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení
s uvedeným materiálom a mali možnosť ho pripomienkovať. K uvedenému návrhu nemali
poslanci pripomienky.
V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o schválení:

Uznesenie č. 57/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje:
1. rozpočet obce na rok 2020 so zapracovanými pripomienkami v členení:
a) bežný rozpočet
- bežné príjmy
- bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
c) finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
a ďalej v členení podľa funkčnej klasifikácie na úrovni položiek ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie – príloha č.1 uznesenia zastupiteľstva.
Úplné znenie rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2020-2022 tvorí ako príloha č.5
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie:
1. rozpočet obce na rok 2021
2. rozpočet obce na rok 2022
8) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr.
Veroniky Opálekovej na I. polrok roku 2020
Hlavná kontrolórka obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej predložila
poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
na I. polrok roku 2020. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce, občania boli informovaní o zverejnení miestnym rozhlasom. Všetci
poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom
a mali možnosť ho pripomienkovať. K uvedenému návrhu nemali poslanci pripomienky.
V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o schválení:

Uznesenie č. 59/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej na I. polrok roku
2020
Úplné znenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
na I. polrok roku 2020 tvorí ako príloha č.6 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
9) Rôzne
a) Starosta informoval prítomných, že spoločenstvo Maraise vyrobilo pre obec ručne
maľované novoročné pozdravy - 50 ks. Starosta navrhol poskytnúť spoločenstvu Mariase
finančný príspevok.
Uznesenie č. 60/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje spoločenstvu Mariase finančný
príspevok vo výške 150,-€
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
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b) Žiadosť STEFE Trnava ,s.r.o. o vytvorenie parkovacích miest pri bytových
domoch na Gorazdovej ulici č.14 a16.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo sa vážne zaoberá otázkou parkovacích miest, pričom je viacero
alternatív.
c) Odmena pre hlavnú kontrolórku obce Dolné Lovčice za rok 2019
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič navrhol udeliť hlavnej kontrolórke obce PhDr. Ing.
Veronike Opálekovej za kvalitné vykonávanie pracovných činnosti v roku 2019 odmenu.
Uznesenie č. 61/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje hlavnej kontrolórke obce PhDr. Ing.
Veronike Opálekovej za kvalitné vykonávanie pracovných činnosti v roku 2019 odmenu vo
výške 16 % z mesačného platu HK za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december
2019, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková Ondreička )
proti: 0
zdržal sa:1(Šišková)
d) Starosta informoval poslancov, že bola podaná žiadosť na Slovenskú agentúru ŽP
( ďalej SA ŽP ) v rámci Programu obnovy dediny na Revitalizáciu priestorov pri bytovke na
Gorazdovej ulici na pozemku registra C par. č. 124/1
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
e) Starosta ďalej informoval poslancov, že obec pripravuje na SA ŽP žiadosť
o poskytnutie v rámci programu podpory biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska - Zelené obce Slovenska, pričom max. výška podpory je 16 500 €.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.
f) Obec Dolné Lovčice prechádza od 1.1.2020 na informačný systém pre obce a mestá
URBIS.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.
g) Info. Pre vykonanie auditu bola oslovená spoločnosť TAXAUDIT.
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h)Info. Drvenie „ obecnej“ skládky haluzoviny je objednané.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.
i) Info. Po obci je rozmiestnených päť informačných tabúľ v rámci Siete náučných
chodníkov ZOMOT.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.
11) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.
12) Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na poslednom zasadnutí OZ, za všetky
návrhy a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Dodatok č. 1/2019 k VZN č.3/2008 o miestnych daniach, miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Lovčice tvorí ako
3. žiadosť TTSK na zapojenie do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej
samosprávy Trnavského kraj tvorí ako príloha
4. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020-2022
5. rozpočet obce Dolné Lovčice na rok 2020-2022
6. Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice na I. polrok
roku 2020

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
1./ Ing. Dominik Juriš
2./ Miriam Maruniaková
Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ
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