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STALO SA:
Tento rok sa v našej obci uskutočnilo viacero kultúrno-spoločenských akcií:
Vianoce s Črpákmi 6.1.2019 v kostole sv. Gorazda
Obecná zabíjačka a fašiangový sprievod – OZ SPLN v spolupráci s obcou
Maškarný ples 17.2.2019 –Spoločenstvo Mariase v spolupráci s obcou
Jarná brigáda 06.04.2019 -Obec
Letečko 10.04.2019- MŠ Dolné Lovčice
Stavanie mája 30.04.2019 - PZ LIPA Lovčice v spolupráci s obcou
Prednáška o zdravom stravovaní 3.5.2019- Obec
Deň matiek 11.5.2019 - MŠ Dolné Lovčice a ZŠ Zavar v spolupráci s obcou
MDD 1.6.2019- OZ SPLN v spolupráci s obcou
Výstava poľovníckych trofejí + posedenie 15.6.2019 - PZ LIPA Lovčice
Rozlúčka s predškolákmi 27.6.2019 -obec
Primície- Miroslav Kulifaj- 28.6.2019
Privítanie leta 1.7.2019- Spoločenstvo Mariase v spolupráci s obcou
Darovanie krvi 23.9.2019 - OZ SPLN v spolupráci s obcou za podpory TTSK
I. ročník súťaže vo varení guláša "Lovčický kotlík" 28.09.2019 -Obec
Posedenie so seniormi 05.10.2019 - Obec
Katarínska zábava - OZ SPLN
More je z kvapiek- vianočné trhy 7.12.2019 - Obec
Starostovská kapustnica 27.12.2019 - Obec
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič Vás srdečne pozýva na výbornú starostovskú kapustnicu, ktorá sa bude
podávať 27.12.2019 od 17,00 hod. v sále KD v Dolných Lovčiciach. Príďte sa pohostiť, užiť si spoločne
s nami sviatočnú atmosféru a dobrú náladu. Prisľúbený je hudobný hosť...
Naša obec podala viacero žiadostí, okrem žiadosti na rekonštrukciu obecného rozhlasu boli všetky
podporené.
 žiadosť na Úrad vlády SR - Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe – Podpora rozvoja športu na rok
2019 na Detské ihrisko a na nákup športového vybavenia pre športovcov v obci.
 žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu
v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 - vybudovanie obecného kamerového systému
 na TTSK v rámci Výzvy pre OBCE Trnavského samosprávneho kraja sme podali 3 žiadosti:
o Projekt s názvom: Úprava exteriéru kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - v rámci Výzvy č.1/O/2019
o Projekt s názvom: Darovanie krvi a deň zdravia v obci v rámci Výzvy č.2/O/2019
o Projekt s názvom: Rozšírenie vybavenia areálu voľného času - Bikros v rámci Výzvy č.3/O/2019
 na Ministerstvo financií SR bola podaná žiadosť na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
 V novembri 2019 bola podaná žiadosť na Slovenskú agentúru ŽP ( ďalej SA ŽP ) v rámci Programu
obnovy dediny na Revitalizáciu priestorov pri bytovke na Gorazdovej ulici ( výška dotácie 5000,-€)
 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 €.
V priebehu roka sme zrealizovali:





bola zrekonštruovaná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
boli vykonané úpravy bikrosovej dráhy
v súčasnosti je vykonávaná pokládka optického kábla realizovaná spoločnosťou T- com
v októbri boli započaté stavebné práce na Dome smútku. Ukončenie prác predpokladáme koncom februára.
V tomto roku boli vykonané: výkopové práce, spevnenie a odizolovanie základov, boli vymenené vstupné
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dvere a presvetlenie vstupu za nové hliníkové, nová strecha, odvodnenie,nová fasáda, nový bleskozvod
a bolo vymaľované zvnútra.
 V rámci projektu Sieť náučných chodníkov ZOMOT bolo v obci rozmiestnených päť informačných tabúľ,
kde budú umiestnené informácie o našej obci, ďalej budú rozmiestnené lavičky v počte 4 ks a smetné
nádoby v počte 2 ks.
 Úspešne sme skolaudovali lokalitu IBV JUH ( za ihriskom), čo znamenalo možnosť kolaudácie
(26 RD ) nových rodinných domov v našej obci.
 Pracujeme na podpísaní zmluvy o prevzatí komunikácie v lokalite IBV Juh do majetku obce.
ODPADY:
V stredu 11.12.2019 bol schválený návrh Dodatku č.1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Obec Dolné Lovčice naposledy zvýšila poplatky za odvoz a zhodnotenie odpadu
1. januára 2015. K aktuálnemu navýšeniu prichádza z dôvodu rastúcich rozdielov medzi príjmami a
výdavkami za odpady. Často sa stretávame s argumentom, načo mám triediť, veď platím za smeti. Treba si
uvedomiť, že čím viac zložiek odpadu vytriedime - čím väčšiu hmotnosť, tým sa nám viac zvýši percento
separácie a za komunálny odpad
( ďalej KO ) budeme menej doplácať. Už v roku 2019 sme cítili zvýšené
poplatky za odvoz a uloženie KO na skládke od spoločnosti FCC. V roku 2020 sa poplatok za skládkovanie
zvyšuje rádovo o 100 % a máme avizované aj zvýšenie cien v cenníku za odvoz KO od spoločnosti FCC
min. o 5%. Na základe uvedených skutočností sme boli nútení pristúpiť k zvýšeniu poplatku za KO,
podobne ako to urobili všetky obce na okolí.
OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V októbri:
V novembri:
Kamil Ščibravý
Vladimír Kvoček
Štefánia Ohrablová
Jozef Zatko
Štefan Matejovský

V decembri:
Michal Polakovič
Mária Barošová
Mária Poláková

Čas pravidelne rok k roku pridáva – len krásne spomienky nám necháva…Do ďalších rokov
šťastie, lásku, spokojnosť, pohodu, šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu. Všetko najlepšie k
narodeninám.
Navždy nás opustili:
V novembri :
Anna Cáderová
Augustína Vidličková
Nech odpočívajú v pokoji !

Narodili sa:
-

Na záver roka želenie:
Milí spoluobčania,
želáme všetkým nádherné vianočné sviatky, plné radosti, pokoja a odpúšťania,
k tomu veľa spokojnosti, zdravia a šťastia.
Nech je váš nový rok 2020 úspešný, šťastie neodbytné, zdravie dokonalé,
problémy vzdialené a budúcnosť skvelá,
to vám z celého srdca želá
starosta obce Ing. Tomáš Bartovič a celý kolektív OcÚ

