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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 24.09.2021 v sále KD

Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 4
Hl. kontrolór obce: 0
Pracovníčky OcÚ: 2
Hostia: 0
Prítomní spolu: 7, podľa prezenčnej listiny.

1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Poslanec Mgr. Vladimír Maruniak sa
ospravedlnil. Zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Veronika Opáleková, PhD. sa ospravedlnila.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 24/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za I. polrok 2021
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Ing. Dominika Juriša a Miriam Maruniakovú . Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.

Uznesenie č. 25/2021 OZ

-2Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.

2) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 26/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za I.polrok 2021
Starosta Ing. Tomáš Bartovič predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za I. polrok 2021. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 27/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za I. polrok 2021

4) Rôzne
a) Starosta informoval prítomných poslancov, že naša obec v spolupráci s 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-PO7-SC72-2021-74 - 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. Starosta informoval prítomných, že stavebné povolenie
na uvedený projekt nadobudlo právoplatnosť 24.9.2021a zároveň sa aktualizoval rozpočet .Termín na predloženie žiadosti je 13.10.2021. 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. 28/2021 OZ
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Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice schvaľuje:
-

-

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “Cyklistická cestička pri ceste
III/1337 Dolné Lovčice“ realizovaného v rámci Výzvy „IROP-PO7-SC72-2021-74 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 27 000,- €;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Obce
Dolné Lovčice.

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

b) Detské ihrisko na futbalovom ihrisku OŠK .
Starosta informoval prítomných, že našej obci bola z TTSK pridelená dotácia vo výške
1820 Eur na vybudovanie detského ihriska, pričom uvedená finančná čiastka postačuje
na zakúpenie jedného herného prvku napríklad –kolotoča.
Starosta navrhol vybudovať detské ihrisko vpravo od vstupnej brány do areálu futbalového ihriska o rozlohe cca 8x10m, pričom by sa zakúpilo viacej herných prvkov a obec
by sa podieľala spolufinancovaním max. do výšky 9000€. Uvedené detské ihrisko by
bolo verejne prístupné.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie. O možnosti vybudovania detského ihriska z viacerými hernými prvkami budú poslanci rokovať na ďalšom zasadnutí OZ.
c) Prevod nehnuteľností OŠK Dolné Lovčice do majetku obce Dolné Lovčice.
Starosta informoval prítomných poslancov o pracovnom stretnutí so zástupcami OŠK
Dolné Lovčice, o ich pripravovanom zámere prevodu nehnuteľností do majetku našej
obce
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie
d) Priebežný audit účtovníctva. Starosta informoval poslancov, že priebežný audit účtovníctva vykonáva audítorka Ing. Urbanová raz za rok, na jeseň, pričom cena je 480,-€
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
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CUET. od spoločnosti Galileo Corporation, s.r.o .Zároveň dodal, že unikátne užívateľské účty ( v hodnote 250,- € bez DPH) by boli nasadené za 0,- €. Všetci poslanci boli
v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie

f) Informácia ohľadom rekonštrukciu cesty III/1337( ulica SNP), ktorá vedie našou obcou
bude podľa informácii Správy a údržba ciest TTSK vykonaná až na jar v roku 2022 zfrézovaním povrchu, pričom bude riešené odvodnenie komunikácie v problematických
častiach – na križovatke Slnečná a SNP, pri zrekonštruovanej kaplnke – vsakovacími
priekopami a od domu Antona Péčiho smerom na Brestovany Poslankyňa Bc Šiškovánavrhla v rámci rekonštrukcie SNP vybudovať parkovacie miesta pred cintorínom.
Starosta konštatoval, že budovanie parkovacích miest nie je predmetom rekonštrukcie
cesty III/1337. Starosta navrhol možnosť zadefinovania projektových zámerov, ktoré
by sa mohli v budúcnosti v našej obci riešiť.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

g) Starosta informoval poslancov o prebiehajúcom zbere kuchynského odpadu z domácností., ktorý zabezpečuje spoločnosť Fidelity Trade s.r.o.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie
h) Bikrosová dráha. Poslanec Ing. Dominik Juriš navrhol úpravu areálu bikrosu na multifunkčný areál s asfaltovým pumptrackom, upraveným miestom na stretávanie (ohnisko
na opekanie), osadenie lavičiek a prípravou napr. na detské ihrisko
Návrh –bikros/pumptrack -zmenšiť plochu a následne by bolo možné vybudovať aj
zo zfrézovaného asfaltu, ktorý vznikne pri rekonštrukcii cesty III/1337, svojpomocene.
Zároveň by bolo vhodné vybudovať odvodnenie pod kopcom pri Královičových v kritickom mieste, a zfrézovaným asfaltom by mohli byť vyspravené oblúky pri Královičových.
Pozemok pod bikrosovou dráhou nie je v majetku obce; obec má uzatvorenú nájomnú
zmluvu zo Slovenským pozemkovým fondom (SPF), ďalšie vysporiadanie je v štádiu
rokovania so SPF.
Ďalej Ing. Juriš konštatoval, že každý rok treba trať upraviť kvôli vplyvom počasia a používaním sa dráha taktiež ničí. Navrhol v rozpočte vyhradiť viac peňazí na údržbu obce
– najmä kosenie a striekanie buriny.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie

5) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali

-56) Záver
Starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
všetky návrhy a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
- Príloha č. 1 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za
I. polrok 2021

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
1./ Ing. Dominik Juriš

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

2./ Miriam Maruniaková
Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

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

