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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 07.02.2020 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 4
Hl. kontrolór obce: 1
Pracovníčky OcÚ: 1
Hostia: 2
Prítomní spolu: 9, podľa prezenčnej listiny.
1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Poslankyňa Miriam Maruniaková sa ospravedlnila, ďalej
sa ospravedlnila ekonómka obce Adriana Poláková.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 1/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s programom zasadnutia:
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. H. Rojkovičová - Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
4. T. Ekhardt - Žiadosť o vydanie stanoviska
5. Štatút Komisie pre výstavbu a rozvoj obce Dolné Lovčice
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
7. Organizačný poriadok obecného úradu obce Dolné Lovčice
8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.2-2016 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Dolné Lovčice.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, , Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
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Za overovateľov zápisnice starosta určil poslanca Mgr. Vladimíra Maruniaka a poslankyňu Bc.
Radku Šiškovú. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 2/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Vyňatie bodu z programu zasadnutia OZ
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič navrhol vyňať bod č. 8 z programu zasadnutia: Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2-2016 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v
obci Dolné Lovčice na základe stanoviska z Ministerstva kultúry SR k jazykovej správnosti
názvu ulice.
Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom.
Uznesenie č. 3/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje vyňatie bodu č. 8 z programu zasadnutia OZ: Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2-2016 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v obci Dolné Lovčice
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Doplnenie programu zasadnutia OZ
Starosta ďalej požiadal poslancov, aby sa k návrhu programu vyjadrili, prípadne podali ďalšie
návrhy na doplnenie.
Poslanec Mgr. Vladimír Maruniak navrhol doplniť do programu rokovania OZ bod: Návrh Dodatku č. 1 k štatútu komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 4/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje doplnenie bodu programu zasadnutia OZ ako bod č.8 Návrh dodatku č. 1 k štatútu komisie na ochranu verejného záujmu.
Poslanci schválili program doplnený o vyššie uvedený bod nasledovne:
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
H. Rojkovičová - Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
T. Ekhardt - Žiadosť o vydanie stanoviska

-35. Štatút Komisie pre výstavbu a rozvoj obce Dolné Lovčice
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
7. Organizačný poriadok obecného úradu obce Dolné Lovčice
8. Návrh Dodatku č. 1 k štatútu komisie na ochranu verejného záujmu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
2) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 5/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3) H. Rojkovičová - Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
Starosta informoval prítomných poslancov o žiadosti p. Heleny Rojkovičovej o odpredaj obecného pozemku - podľa priloženého geometrického plánu. Ide o pozemky pod existujúcou stavbou rodinného domu, ktorého je majiteľkou. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom.
Poslanec Mgr. Ing. Tomáš Ondreička navrhol cenu: 19,-€/m².
V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o schválení:
Uznesenie č. 6/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje predaj pozemkov K CN
par. č. 163/35 o výmere 10 m² a par. č. 163/36 vo výmere 4 m² , podľa geometrického plánu
12-10/2019 zo dňa 4.12.2019, úradne overeného dňa 13.12.2019 pod číslom G1 1861/2019,
v katastri obce Dolné Lovčice vo vlastníctve Obce Dolné Lovčice podľa § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za kúpnu cenu 19 €/m² do vlastníctva Pavla Rojkoviča
a Heleny Rojkovičovej.
Kúpnu zmluvu a návrh na vklad zabezpečí žiadateľ, pričom uhradí aj poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

-44) T. Ekhardt - Žiadosť o vydanie stanoviska
Starosta Ing. Tomáš Bartovič oboznámil poslancov so žiadosťou p. Tomáša Ekhardta o vydanie
stanoviska k radovej zástavbe. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedenými materiálmi.
Uznesenie č. 7 /2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s obsahom a rozsahom zmeny predloženej
Koordinačnej situácie v lokalite A1-4 „Za humnami II“ v zmysle schváleného Územného plánu
obce Dolné Lovčice, za predpokladu dodržania podmienok stanovených v stavebnom zákone
a dodržania platenej legislatívy.
Hlasovanie:
za: 0
proti: 0
zdržal sa: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková).
Uvedené uznesenie nebolo prijaté, bod programu zostáva otvorený a bude zaradený na ďalšie
rokovanie OZ, pričom poslanci žiadajú doplnenie informácií.
5) Štatút Komisie pre výstavbu a rozvoj obce Dolné Lovčice
Starosta obce informoval prítomných, že bol spracovaný Štatút Komisie pre výstavbu a rozvoj
obce Dolné Lovčice. Všetci poslanci boli s uvedeným materiálom oboznámení elektronicky
a mohli ho pripomienkovať. Poslankyňa Bc. Radka Šišková navrhla doplniť do názvu komisie
slovné spojenie: „životné prostredie“, vzhľadom na to, že uvedená komisia bude riešiť aj problematiku životného prostredia a minimálny počet členov upraviť na 5.
Uznesenie č. 8/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach zriaďuje Komisiu pre výstavbu, rozvoj a životné
prostredie obce Dolné Lovčice.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje Štatút Komisie pre výstavbu, rozvoj
a životné prostredie obce Dolné Lovčice v znení zapracovaných pripomienok.
Štatút Komisie pre výstavbu, rozvoj a životné prostredie obce Dolné Lovčice tvorí ako príloha
č. 2 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
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za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach volí do Komisie pre výstavbu, rozvoj a životné
prostredie obce Dolné Lovčice:
a) predsedu komisie: Mgr. Ing. Tomáš Ondreička
b) členov komisie:

Ing. Dominik Juriš
Mgr. Vladimír Maruniak

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

6) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
Starosta Ing. Tomáš Bartovič predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 11/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za rok 2019.

7) Organizačný poriadok obecného úradu obce Dolné Lovčice
Starosta informoval prítomných, že bol aktualizovaný Organizačný poriadok obecného úradu
obce Dolné Lovčice, nakoľko je utvorený nový úsek technického zabezpečenia.
Uznesenie č. 12/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie Organizačný poriadok obecného úradu obce Dolné Lovčice

-68) Návrh dodatku č.1 k štatútu komisie na ochranu verejného záujmu
Poslanec Mgr. Vladimír Maruniak – predseda komisie na ochranu verejného záujmu informoval prítomných, že dňa 01.01.2020 nadobudli účinnosť viaceré novely ústavného zákona
o ochrane verejného záujmu (ústavné zákony č. 232/2019 Z. z., 469/2019 Z. z. a 66/2019 Z. z.).
S ohľadom na potrebu zosúladenia činnosti komisie na ochranu verejného záujmu v obci Dolné
Lovčice s uvedenými legislatívnymi zmenami bol spracovaný Dodatok č.1 k uvedenému štatútu komisie na ochranu verejného záujmu.
Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom, v nadväznosti na čo dal starosta hlasovať o schválení Dodatku č.1 k štatútu komisie
na ochranu verejného záujmu
Uznesenie č.13/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisie
na ochranu verejného záujmu.
Úplné znenie Dodatku č.1 k Štatútu komisie na ochranu verejného záujmu tvorí ako príloha č. 3
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

9) Rôzne
a) Informácia- pokládka optickej siete. Starosta informoval prítomných o priebehu práce na
pokládke optickej siete. Prebieha rokovanie so spoločnosťou Slovak telekom o vybudovaní
chodníka zo zámkovej dlažby na ulici Marka Čulena.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
b) Sieť náučných chodníkov.
Starosta informoval poslancov, že v rámci implementácie projektu Sieť náučných chodníkov ZOMOT je osadených po obci 5 tabúľ, na ktorých budú v blízkej dobe vyvesené graficky spracované informácie o obci.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
10) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali. Poslanec Mgr. Ing. Ondreička informoval
prítomných o možnostiach elektronickej evidencie smetných nádob, s tým, že obyvatelia obce,
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na odvoz odpadu v každom termíne, ale až po jej naplnení, pričom na základe evidovaného
nižšieho počtu vývozov komunálneho odpadu (smetných nádob) by im obec po vyúčtovaní
vrátila preplatok z poplatku za komunálne odpady. Týmto spôsobom by výška miestneho poplatku za komunálny odpad viac zodpovedala tomu, koľko komunálneho odpadu jednotlivé
domácnosti reálne vyprodukujú a súčasne by takéto nastavenie motivovalo obyvateľov obce
viac separovať odpad, resp. využívať dostupné možnosti vývozu niektorých druhov odpadov
v obci (napr. bioodpad do kontajnera, ktorý obec na tento účel zabezpečila).
Bc. Radka Šišková navrhla uskutočniť prednášku na tému triedenia odpadkov.
Požiadavka od manželov Jašekových na riešenie križovatky Zavarská ulica - juhovýchodný obchvat. Starosta informoval, že daný problém bol riešený s predsedom VÚC. Zvažujeme ďalšiu
aktivitu pri riešení tohto problému spolu so susednými obcami.
11) Záver
Starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutí OZ, za všetky návrhy a plodnú
diskusiu. Zároveň pozval prítomných na Maškarný ples – 9.2.2020, ktorý organizuje spoločenstvo Mariase v spolupráci s obecným úradom a na Fašiangovú sobotu - 15.2.2020, ktorá je pripravovaná v spolupráci s PZ Lipa Lovčice, OZ SPLN Lovčice a Klubom seniorov Dolné Lovčice
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina,
2. Štatút Komisie pre výstavbu, rozvoj a životné prostredie obce Dolné Lovčice
3. Dodatok č.1 k štatútu komisie na ochranu verejného záujmu.

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
1./ Mgr. Vladimír Maruniak

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

2./ Bc. Radka Šišková

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

