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Stalo sa:
 Dňa 29.09.2018 sa na poľovníckej chatke
na Lúčkach uskutočnilo slávnostné
odhalenie erbu a výsadba lipy, symbolu
združenia. Po ukončení výstavby a
úspešnom skolaudovaní si lovčickí poľovníci
chatku označili, aby aj týmto spôsobom
informovali okolo idúcich a obyvateľov obce,
o akú stavbu sa jedná. Ďalším
dokončovaním a úpravou okolia, výsadbou
zelene sa budú snažiť členovia poľovníckeho
združenia Lipa Dolné Lovčice danú
lokalitu skrášľovať a zveľaďovať.
 Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa v hojnom počte zúčastnili začiatkom
októbra darovania krvi. Bezpríspevkoví
darcovia krvi šľachetným životným
postojom dali iným nádej na uzdravenie.
Veľké poďakovanie patrí OZ SPLN za
prípravu a organizovanie celej akcie.
 V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším sa
uskutočnilo posedenie so seniormi .
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
nezištne prispeli do bohatej tomboly a
zároveň nám pomohli vrátiť povestný tretí
groš. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do príprav a realizácie
patrí taktiež veľké poďakovanie.
 Dňa 1.11.2018 náš dekan JCLic. Ján
Bederka slávnostne posvätil zrenovovaný
hlavný kríž na miestnom cintoríne.
 24.11.2018 bol v našej obci realizovaný zber
veľkoplošného odpadu. O odvoz sa postaral
Jozef Stríž, za čo mu patrí veľké
poďakovanie.
 Naša obec podpísala s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou (PPA) Zmluvu o
poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na Obnovu domu smútku.
 Bývalý starosta p. František Juriš touto
cestou vyslovuje úprimné poďakovanie
všetkým občanom, ktorí sa nezištne zapájali
do rôznych brigád v obci a iných aktivít.
Všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť pri
výzdobe verejných priestranstiev a pri
pestovaní kvetov tiež veľmi pekne
ďakujeme!

 Stalo sa:/Čaká nás:
 Obľúbená predvianočná akcia pod názvom
„More je z kvapiek“ sa uskutočnila dňa
08.12.2018 v miestnom KD. Zruční
remeselníci vystavovali svoje výrobky.
Vystúpili detičky z miestnej Materskej
školy. Pre deti, rodičov a starých rodičov bolo
pripravené občerstvenie, čaj a varené vínko.
Všetky dobré deti navštívil sv. Mikuláš
a priniesol so sebou aj darčeky.
 Pripomíname občanom, aby nezabúdali na
povinnosť ohlasovať akúkoľvek drobnú stavbu
a podľa §57 ods.2 Stavebného zákona č.
50/1976 Zb. s výstavbou začali až po
obdržaní stanoviska od obce!
 Obec Dolné Lovčice ako správca dane
z nehnuteľností na svojom území upozorňuje
občanov a právnické osoby, aby podali
do konca januára 2019 daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti, ak u nich nastala
akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým
obdobím. Podanie daňového priznania sa týka
nových nehnuteľností, alebo zmeny
vlastníckych vzťahov k pôvodnej
nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva rozdelenia na nových spoluvlastníkov, kúpi
bytu, pozemku
a pod. Priznanie k dani
z nehnuteľností podávajú len tie fyzické
a právnické osoby, ktorým pribudla
nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti
vlaňajšiemu roku. Ďalej treba ohlásiť zmeny
ohľadne psíkov ( nadobudnutie alebo
uhynutie). Je smutné, ak majiteľ psa jeho
existenciu zatají a následne nám sused alebo
niekto z blízkeho okolia oznámi opak.
Ďakujeme za pochopenie !
 Pripomíname všetkým občanom, ktorí ešte
stále nemajú splnené povinnosti voči obci
a nemajú uhradenú daň z nehnuteľností,
poplatok za psa a poplatok za vývoz
komunálneho odpadu, aby tak urobili čo
najskôr....
 Kompostéry.
V mesiaci december nám boli doručené
kompostéry, po príprave zmlúv a kontrole
dodávky z ministerstva budú kompostéry
rozmiestnené do domácností ktoré prejavili
záujem.
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 Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do
samosprávy obce .
Prinášame Vám výsledky hlasovania:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 626.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :412
Starostom obce sa stal :
Ing. Tomáš Bartovič s počtom 125 platných hlasov.
Nasledovní kandidáti sú uvádzaní v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
Bc . Radka Šišková - 111 platných hlasov
Miriam Maruniaková - 98 platných hlasov
Bc. Viera Drgoňová, - 52 platných hlasov
Mgr. Marián Brna - 22platných hlasov
Za poslancov OZ Dolné Lovčice bolo zvolených 5
poslancov :
RNDr. Vanda Adamcová - 292 platných hlasov
Bc. Radka Šišková -270 platných hlasov
Mgr. Ing. Tomáš Ondreička -256 platných hlasov
Mgr. Vladimír Maruniak - 254 platných hlasov
Ing. Dominik Juriš -237 platných hlasov
Náhradníci:
Miriam Maruniaková - 184 platných hlasov
Mgr. Igor Gašparovič - 141 platných hlasov
Štefan Pardavý - 91 platných hlasov
Všetkým zvoleným gratulujeme !
Termíny zasadnutí OZ na rok 2019:
4.3.2019
3.6.2019
2.9.2019
22.11.2019
V prípade potreby bude zvolané zasadnutie OZ.

Občianska rubrika
Okrúhle a polookrúhle jubileum oslavovali:
V októbri :
Božena Pavlíková
Mgr. Viera Čírová
V novembri:
Oľga Matejovská
V decembri:
Ing. Michal Číra
Emília Jurišová
Lýdia Horváthová
Irena Michalková
Oslávencom prajeme, aby v šťastí, dobrom zdraví, bez
starostí, bez obáv, ďalšie roky žili medzi nami....
Navždy nás opustili:
V septembri:
Anna Polakovičová
Nech odpočíva v pokoji !
Narodil sa:
v novembri:
Matej Ondreička
Pribudol nám nový človiečik, tešíme sa spolu s rodičmi
a prajeme mu len to naj...

 ODPADY
Vzhľadom na rastúce náklady zberu
a uskladnenia komunálneho odpadu ( KO)
( zvýšenie nákladov na zber odpadu o 10 %
+ pribudol poplatok za skládkovanie
odpadu na r. 2019 12€ /t a v ďalších rokoch
bude táto suma stúpať). Vyzývame občanov,
aby v nasledujúcom období zodpovedne
pristupovali k triedeniu a separovaniu častí
KO, aby nám jeho množstvo klesalo .
Poplatok za odpad v našej obci nebol
zvýšený ( v okolitých obciach k tomuto
kroku už pristúpili ) , či bude zvýšený
a o koľko pre rok 2020 to ovplyvníme len my
sami tým, ako budeme pristupovať
k separácii v roku 2019 !!!

NA ZÁVER PRIANIE VŠETKÝM :
Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na
všetky starosti a sviatky prežite v láske, šťastí
a svornosti.
Nech tichá hudba veselosti počas celých Vianoc znie,
nech rok nastávajúci pokoj, zdravie a šťastie prinesie.
Prajeme vám, aby Vianoce vo vašich domácnostiach boli
plné lásky, pokoja a dobrej vôle.

OBECNÉ NOVINKY
október - december 2018

OBECNÉ NOVINKY
október - december 2018

OBECNÉ NOVINKY
október - december 2018

