ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 4.11.2020 v sále KD
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 5
Hl. kontrolór obce: 1
Pracovníčky OcÚ: 2
Hostia: 0
Prítomní spolu: 9, podľa prezenčnej listiny.
1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Zasadnutia sa zúčastnili všetci piati
poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Ekonómka obce p. Adriana Poláková sa
ospravedlnila.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh
programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 41/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
Program zasadnutia:

––––––––––––––
1. Otvorenie, určenie overovateľov a určenie zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým.
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu obce Dolné Lovčice.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
5. ŽoNFP Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Dolné Lovčice realizovanej v rámci
Výzvy „IROP“.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslanca Ing. Dominka Juriša a poslanca
Mgr. Vladimíra Maruniaka. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 42/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov
zápisnice a určenie zapisovateľky.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, vyzval poslancov na doplnenie bodov programu. Keďže
poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie bodov programu, rokovanie pokračovalo podľa
schváleného programu.

2) Kontrola plnenia uznesení
Uz. č. 30/2020. Starosta informoval prítomných, že plánované stretnutie zástupcov
DL Group - p. Karelovej s p. Ekhardtom na riešenie problematiky napojenia kanalizácie
z lokality za Humnami na kanalizačnú sieť v lokalite JUH, ktoré sa malo uskutočniť
do najbližšieho rokovania Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach, muselo byť
na základe uznesenia vlády č. 678 z 22. októbra 2020 (zákaz vychádzania) zrušené.
Uskutoční sa v blízkom časovom horizonte, po uvoľnení opatrení.
Starosta ďalej informoval prítomných, že ku dňu zasadania OZ sú splnené všetky ďalšie
prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 43/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

3) Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu obce Dolné Lovčice
Starosta, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom návrh VZN č.1/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu
obce Dolné Lovčice.
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
a starosta dal hlasovať o jeho schválení.

k bodu 3
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje VZN č.1/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu
obce Dolné Lovčice so zapracovanými pripomienkami.
Úplné znenie VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu obce Dolné Lovčice tvorí neoddeliteľnú
prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na I. polrok
2021
Starosta informoval prítomných poslancov, že hlavná kontrolórka predložila návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na I. polrok 2021 (viď príloha).
Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce, občania boli informovaní o zverejnení miestnym rozhlasom. V dostatočnom predstihu
boli s uvedeným materiálom elektronicky oboznámení všetci poslanci.

Uznesenie č. 44/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice na I. polrok roku 2021.
Úplné znenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
na I. polrok roku 2021 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0

5) ŽoNFP- Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Dolné Lovčice realizovanej v rámci
Výzvy „IROP“
Starosta informoval prítomných poslancov, že naša obec v spolupráci s riaditeľkou
združenia ZOMOT p. Mgr. Annou Víttekovou pripravuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) z operačného programu IROP na cyklotrasu „Cyklistická
cestička pri ceste III/1337 Dolné Lovčice“ z výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59 - Zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb. Naša obec ukončuje práce na príprave ŽoNFP

a kompletizovaní všetkých príloh k žiadosti. Termín na podanie žiadosti je 5. november
2020. Jednou z povinných príloh je aj uznesenie OZ, ktorým sa schvaľuje predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu, zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie príslušného spolufinancovania projektu
zo strany obce podľa podmienok výzvy a tiež financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov.
K uvedenému návrhu nemali poslanci pripomienky, následne prijali uznesenie:

Uznesenie č. 45/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice schvaľuje:
-

-

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “Cyklistická cestička pri ceste
III/1337 Dolné Lovčice“ realizovaného v rámci Výzvy „IROP-PO1-SC122-2020-59
- Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb”, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Obce Dolné Lovčice a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Lovčice;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 15 000,- €;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Obce
Dolné Lovčice.

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

6) Rôzne
a) Starosta informoval všetkých prítomných, že na pondelok 9.11.2020 je ohlásená
kontrola z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v Nitre na projekt
074TT220011 – Dom smútku Dolné Lovčice, obnova.
Kontrola prebehne v nadväznosti na podanú žiadosť o platbu zo strany obce na PPA,
pričom po jej ukončení by mohla do konca roka prebehnúť platba na účet obce.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
b) Starosta informoval o ponuke od spoločnosti Galileo corporation s.r.o. - o zriadení
a prevádzkovaní mobilnej aplikácie „V OBRAZE“. Na stránke našej obce je uvedená
aplikácia v promo verzii - ½ roka bezplatne. Zástupca spoločnosti
Galileo Corporation s.r.o., p. Marián Tumma, bude prizvaný na rokovanie,

po uvoľnení opatrení. Starosta informoval prítomných o štatistike uvedenej
aplikácie. Starosta ďalej dal na zváženie zakúpenie modulu CUET na rýchlejšie
a jednoduchšie zverejňovanie. Služba CUET ponúka funkciu prepojenia úradnej
tabule z webovej stránky obce na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (CUET)
na portáli www.slovensko.sk. Pomocou jedného tlačidla na úradnej tabuli dôjde
k automatickému prenosu dokumentu na CUET.
Poslanci vzali na vedomie uvedené informácie a súhlasia s prizvaním zástupcu
spoločnosti Galileo Corporation s.r.o. p. Mariána Tummu, ktorý objasní uvedenú
problematiku.

c) Starosta ďalej informoval prítomných, že budú pripravené dve rozpočtové opatrenia
na presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých položiek rozpočtu.
Pripravujeme: obnovu inventára - nové postieľky a rozšírenie kamerového systému
v areály materskej školy o dve kamery - monitorovalo by sa detské ihrisko a verejný
priestor pred vstupom na detské ihrisko.
Poslanci vzali na vedomie uvedené informácie.

d) Starosta informoval poslancov, že na Okresný úrad v Trnave bola zaslaná žiadosť
o refundáciu oprávnených výdavkov obce na záchranné práce počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie COVID-19 od 12.03.2020 do 31.08.2020, pričom finančné
prostriedky ešte nie sú na účte.
Celoplošné testovanie - v dňoch 31.10. - 1.11.2020; zdravotnícki personál – odmeny
hradí štát. Dobrovoľníci/administratívni pracovníci - uzatvorená zmluva
o dobrovoľníckej činnosti s obcou. Obec zabezpečovala materiálne vybavenie
testovacieho miesta na COVID -19. Dezinfekcie, ochranné odevy, rukavice,
nožnicové stany, ... . Následne obec podá žiadosť na Okresný úrad v Trnave
o refundáciu na vynaložené finančné prostriedky.
e) Poslanec Ing. Juriš mal otázku ohľadom poplatku za komunálny odpad a na možnosti
zvýšenia percenta separácie. Starosta konštatoval, že cena skládkovania závisí od %
vytriedenia odpadov. Za rok 2019 mala obec 36,61 % - od uvedeného sa odvíja cena
skládkovania od spoločnosti FCC group.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

f) Informácia k rekonštrukcii chodníka na ulici Marka Čulena v súvislosti s realizáciou
pokládky optickej siete. Nakoľko sa navýšili náklady spojené s rekonštrukciou
chodníka, bude podpísaný Dodatok č.1 k zmluve, kde budú reálne vyčíslené finančné
náklady vynaložené na rekonštrukciu chodníka na ul. Marka Čulena nad rámec

dohodnutých prác. O rozsahu prác naviac starosta ústne informoval poslancov, práce
budú bližšie popísané v dodatku č.1.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
g) Starosta informoval prítomných, že bude vyhotovené nové geometrické zameranie
prečerpávacej stanice na začiatku našej obce - bude predmetom rokovanie medzi
spoločnosťou TAVOS, a.s. a futbalovým klubom. „Prečerpávačka“ bude oddelená
od ihriska betónovým múrom, bude vykonaná rekonštrukcia „prečerpávačky“, ktorá
by mala vyriešiť havarijné stavy.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

h) Poslankyňa Maruniaková mala otázku týkajúcu sa zverejnenia informácie ohľadom
výsledkov testovania na COVID-19 v našej obci na facebooku v pondelok
2.11. 2020, keď na obecnej stránke bola uvedená informácia dostupná až v stredu
4.11.2020. Ďalej sa opakovane informovala na to, či je možné zistiť, kde sa
nachádzajú kroje, ktoré ušila pani Marta Šulková pre deti do folklórneho súboru.
Informovala sa tiež ohľadom smetných nádob na psie exkrementy – kto má
na starosti ich vynášanie + uviesť do obecných noviniek informáciu, kde sú tieto
nádoby v obci umiestnené a o možnostiach sociálnej výpomoci občanom v dôsledku koronakrízy.
Starosta na všetky otázky podal odpovede.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie a navrhli apelovať na majiteľov psov
– zber exkrementov.
i) BYTOVÝ DOM ĎURIŠ. Starosta uviedol, že p. Ďuriš svoju žiadosť o vyjadrenie
k PD - BYTOVÝ DOM ĎURIŠ stiahne, resp. zruší písomne. Zatiaľ to oznámil len
ústne.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie
7) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.

8) Záver

Starosta poďakoval všetkým poslancom a všetkým zúčastneným za účasť na zasadnutí OZ,
za všetky návrhy a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.

Prílohy:
príloha č.1:
Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu obce Dolné Lovčice.
príloha č.2:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.

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

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

