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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 12.06.2020 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 5
Hl. kontrolór obce: 1
Pracovníčky OcÚ: 1
Hostia: 1
Prítomní spolu: 9, podľa prezenčnej listiny.
1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa ekonómka obce Adriana Poláková.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia OZ, ktorý poslanci prijali nasledovným uznesením:
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program:
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
na II. polrok roku 2020
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolné Lovčice
5. IBV- Dolné Lovčice - JUH II. etapa – na pozemkoch p.č.434/8,434/76,434/13,436/4
k. ú. Dolné Lovčice
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
za I. polrok 2020.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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. Dominika Juriša a poslankyňu Miriam
Maruniakovú .Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
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Uznesenie č. 15/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Následne starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič požiadal poslancov, aby sa k programu vyjadrili,
t. j. podali návrhy na doplnenie alebo vypustenie bodov z programu rokovania.
Žiaden z poslancov nemal pozmeňujúci návrh a rokovanie OZ pokračovalo podľa schváleného
programu OZ.

2) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky uznesenia č.1/202013/2020 prijaté na zasadnuté dňa 7.2.2020.
Uznesenie č. 16/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice na II. polrok
roku 2020
Starosta informoval prítomných poslancov, že hlavná kontrolórka predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na II. polrok 2020 (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. 17/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na II. polrok 2020
Úplné znenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na II. polrok
2020 tvorí ako príloha č.2 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0

4) Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolné Lovčice
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predstihu s uvedeným materiálom elektronicky oboznámení. Mali možnosť v dostatočnom
predstihu uvedený materiál pripomienkovať. K uvedenému návrhu mala ústne pripomienky
poslankyňa Bc. Radka Šišková. Starosta vyzval poslancov, aby sa postupne k jednotlivým
ústnym pripomienkam vyjadrili a tie, ktoré boli poslancami schválené sa následne zapracovali do návrhu .
V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o schválení:
Uznesenie č. 18 /2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce
Dolné Lovčice v znení so zapracovaných pripomienok.
Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolné Lovčice v schválenom znení tvoria prílohu č.3
tejto zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak,Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

5) IBV- Dolné Lovčice - JUH II. etapa – na pozemkoch p.č.434/8,434/76,434/13,436/4
k. ú. Dolné Lovčice
Starosta obce informoval prítomných o predloženej žiadosti spoločnosti DL Group. s.r.o.IBV- Dolné Lovčice - JUH II. etapa – na pozemkoch p.č.434/8,434/76,434/13,436/4 k. ú. Dolné
Lovčice ( viď príloha č.4 ). Všetci poslanci boli s uvedenou žiadosťou oboznámení, technická
správa nebola elektronicky zaslaná, k dispozícii bola na rokovaní OZ .
Poslanci doporučili, aby do budúcnosti boli materiály k projektovým zámerom požadované od
projektantov v elektronickej podobe.
Následne prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19 /2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s obsahom a rozsahom v predloženom
projekte pre územné rozhodnutie IBV- Dolné Lovčice - JUH II. etapa – na pozemkoch
p.č.434/8,434/76,434/13,436/4 k. ú. Dolné Lovčice v zmysle schváleného Územného plánu
obce Dolné Lovčice, za predpokladu dodržania podmienok stanovených v stavebnom zákone
a dodržania platnej legislatívy.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš , Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 1 ( Maruniaková )
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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. 20/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za I. polrok 2020.
7) Rôzne
a) Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.1. Všetci poslanci boli s uvedeným rozpočtovým opatrením č.1 v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení.

Uznesenie č.21/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré
tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice ako príloha č.3.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0
Starosta informoval prítomných o stave pokládky optickej siete na ul. M. Čulena. Optický kábel má byť umiestnený pod telesom chodníka, pričom v realizačnom projekte je navrhnutérozrezanie chodníka.
Prebieha rokovanie so spoločnosťou Slovak telekom o vybudovaní chodníka zo zámkovej
dlažby na ulici Marka Čulena.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
b) Starosta oboznámil prítomných s ponukou od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o- modul CUET v cene 900,- € za zriadenie uvedeného modulu na stránke obce, pričom ročný
poplatok 264,-€ a zriadenie unikátnych užívateľských účtov- možnosť uzamykať položky
v cene 250 -300 €s DPH.

-5Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie a navrhli pozvať zástupcu spoločnosti Galileo Corporation s.r.o – požiadať ho o bližšie informácie / resp. podať bližšie informácie
elektronicky.
c) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Lovčice ( ďalej PHSR ),
starosta informoval poslancov, že obec Dolné Lovčice má uvedený dokument spracovaný na
obdobie 1.7.2015 do 31.12.2020 , ďalej informoval prítomných o potrebe aktualizácie uvedeného dokumentu. Ponuka spoločnosti PROROZVOJ - 790,-€ , pričom platba by bola až
v roku 2021.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie navrhli osloviť ďalšie spoločnosti. .
d) Materská škola Dolné Lovčice – druhá trieda. Starosta informoval prítomných o oslovení
od obce Brestovany - možnosť otvoriť druhú triedu v MŠ obci Dolné Lovčice, pričom v uvedenej triede by boli umiestnené deti z Dolných Lovčíc a aj z Brestovian. Uvedenú možnosť
musí posúdiť hygienička z RÚVZ. O ďalších výsledkoch zo stretnutia zo starostom obce Brestovany a hygieničky RÚVZ, resp. o ďalšom postupe bude starosta Ing. Tomáš Bartovič informovať všetkých poslancov. Starosta ďalej informoval poslancov o demografickom vývoji
v našej obci - pribúda počet detí, ktoré by mohli navštevovať MŠ.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie a navrhli zvážiť možnosti prístavby, nadstavby
alebo iného technického riešenia uvedeného problému.
e) Starosta obce oboznámil prítomných, že spoločnosť DL Group s.r.o. predložila :
- Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej zmluve o odovzdaní diela a pozemkov do majetku a správy obce – IBV – Dolné Lovčice JUH I. etapa
- Návrh kúpnej zmluvy k prevodu nehnuteľností. Jedná sa o pozemky v lokalite IBV
JUH + technická infraštruktúra.
Všetci poslanci boli s uvedenými materiálmi elektronicky oboznámení.
Poslanci navrhli, aby v Dodatkuč.3 k Zmluve o budúcej zmluve o odovzdaní diela a pozemkov do majetku a správy obce – IBV – Dolné Lovčice JUH I. etapa bola v texte dodatku
doplnená pripomienka : do odstránenia technických problémov najneskôr však do dobudovania
II. etapy IBV JUH Dolné Lovčice

Uznesenie č.22/ 2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje uzatvorenie Dodatku č.3 k Zmluve
o budúcej zmluve o odovzdaní diela a pozemkov do majetku a správy obce – IBV – Dolné
Lovčice JUH I. etapa s doplnenou pripomienkou do odstránenia technických problémov najneskôr však do dobudovania II. etapy IBV JUH Dolné Lovčice a poveruje starostu obce jeho
podpisom.
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a správy obce tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice ako príloha č. 6
Hlasovanie:
za: 5 ( Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 23/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy k prevodu
nehnuteľností a poveruje starostu jej podpisom
Kúpna zmluva k prevodu nehnuteľností tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice ako príloha č.7.
Hlasovanie:
za: 5 ( Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0
f) Info. Starosta informoval všetkých prítomných o čerpaní dotácie z ÚV SR na podporu športu.
Prvá časť dotácie na nákup športového vybavenia je už zúčtovaná. Bolo zakúpené športové
vybavenie do posilňovne a športové vybavenie pre futbalový klub.
Na druhú časť dotácie - poskytnutej na detské ihrisko práve prebieha verejné obstarávanie na
dodávateľa.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
g) Info. Starosta informoval poslancov a ostatných prítomných, že obci Dolné Lovčice bola
z Enviromentálneho fondu MŽP SR poskytnutá dotácia vo výške 5000,-€ , ďalej uviedol že
na Slovenskú agentúru ŽP ( ďalej SAŽP ) boli zaslané všetky doklady potrebné k uzatvoreniu
zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnovy dediny na rok 2020 - Revitalizácia priestranstva pri bytovke ( na Gorazdovej ulici ).
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
h) Ďalšia informácia. Starosta informoval, že obec podala žiadosť o dotáciu na SAŽP v rámci
Národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska
- Zelené obce Slovenska. Po schválení by sa uskutočnila výsadba zelene v katastri obce Dolné
Lovčice na pozemkoch v majetku obce a v prenájme, z uvedeného dôvodu je uzatvorená aj
nájomná zmluva s TJ Družstevník Lovčice.
Poslankyňa, Bc. Šišková sa spýtala na Nájomnú zmluvu uzatvorenú s TJ Družstevník Lovčice
- starosta jej vysvetlil dôvod uzatvorenia uvedenej zmluvy.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
i) Následne poslanci položili nasledovné otázky.
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Poslankyňa Bc. Šišková:
- suché stromy popri „poľnej“ ceste ( pod Ružovou ulicou )smerom k bikrosovej dráhe
- stály zamestnanec- údržbár/kosec. Odpoveď starostu: zatiaľ je kosenie zabezpečované formou
dohody o vykonaní práce
- neporiadok na začiatku dediny pred RD. P. Rumanovičovej .Odpoveď starostu: oplotenie je
prekryté netkanou textíliou, p. Jaroslav Remža je pravidelne vyzývaný , aby odpratal odpad
a udržiaval poriadok.
Poslanec Ing. Juriš:
-možnosť osadenia dopravnej značky obmedzenie rýchlosti na Slnečnej ulici - Odpoveď starostu: k uvedenej problematike sa vyjadruje Dopravný inšpektorát , ktorý sa vyjadruje k predloženej projektovej dokumentácii umiestnenia dopravných značiek
-trativod na Slnečnej ulici pred Mitanovými. Odpoveď starostu: v blízkom časovom horizonte
bude vybudovaný nový dažďový trativod a bude potrebné riešiť viaceré lokality v rámci obce,
čo sa týka odvádzania dažďovej vody.

Miriam Maruniaková
-spýtala sa na obmenu dookola tých istých pesničiek, ktoré sa púšťajú v miestnom rozhlase.
-kde sa nachádzajú kroje zo súboru Lovčičánek / boli zapožičané/
+ vyvesiť prehľadnú tabuľku v dedine na triedenie odpadov
+ či zmluva od dotácii pre Poľovnícke združenie Lipa nie je v rozpore so zákonom / zmluvu v
oboch prípadoch podpisuje starosta/
+ kto v obci pracuje na dohodu
Na otázky od poslancov starosta odpovedal a podal vysvetlenie.

j) Kamerový systém ( KS). Starosta informoval prítomných poslancov o použití dotácie zo
štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality , ktorá bola našej obci poskytnutá vo výške 6000,-€. Zatiaľ v skúšobnej prevádzke“ sú kamery umiestnené na budove
OcÚ a v areály MŠ.
Po zavedený „ ostrej prevádzky“ bude obec označené symbolmi - obec je monitorovaná KS
a občania budú o uvedenej skutočnosti informovaní spôsobom obvyklým, t.j. na internetovej
stránke, v miestnom rozhlase ,
10) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.

11) Záver
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diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina,
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
na II. polrok roku 2020
3. Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolné Lovčice
4. IBV- Dolné Lovčice - JUH II. etapa – na pozemkoch p.č.434/8,434/76,434/13,436/4
k. ú. Dolné Lovčice - žiadosť
5. Rozpočtové opatrenie č.1
6. Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej zmluve o odovzdaní diela a pozemkov do majetku
a správy obce – IBV – Dolné Lovčice JUH I. etapa
7. Kúpna zmluva k prevodu nehnuteľností

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
1./ Ing. Dominik Juriš

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

2./ Miriam Maruniaková

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

