-1ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 01.12.2021 v sále KD

Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 4
Hl. kontrolór obce: 0
Pracovníčky OcÚ: 1
Hostia: 0
Prítomní spolu: 6, podľa prezenčnej listiny.

1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Poslankyňa Miriam Maruniaková sa ospravedlnila. Zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Hlavná kontrolórka obce
Ing. Veronika Opáleková, PhD. a ekonómka obce Adriana Poláková sa ospravedlnili.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 29/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
Program zasadnutia :
––––––––––––––
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Predĺženie platnosti PHRSR do 31.12.2022
ŽoNFP Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Dolné Lovčice realizovanej v rámci Výzvy
„IROP“- spolufinancovanie
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Mgr. Vladimíra Maruniaka a Mgr. Ing. Tomáša Ondreičku. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.

Uznesenie č. 30/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.

-22) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 31/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
3) Predĺženie platnosti PHRSR do 31.12.2022
Starosta informoval prítomných poslancov, že naša obec má spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2015 – 2020, ktorý je platný do 31.12.2020, pričom jeho
platnosť bola predĺžená uznesením obecného zastupiteľstva č. 57/2020 do 31.12.2021. Spracovateľom
uvedeného PHRSR je Ing. Michal Pikus.
Ďalej starosta informoval poslancov, že PHRSR bol spracovaný s výhľadom do roku 2022. Jeho platnosť možno teda predĺžiť schválením OZ podľa všeobecne platného pravidla financovania projektov
n+2 (toto pravidlo sa v súčasnosti vzhľadom na sklzy v čerpaní Eurofondov v tomto programovom období zmenilo na n+3, t. j. čerpanie pomoci EU je možné až s trojročným posunom do 31.12.2023).
Obec teda má možnosť, keďže obsah PHRSR je v súlade s aktuálnymi potrebami rozvoja obce predĺžiť
platnosť PHSR až do 31.12.2022.
Poslanci následne prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 32/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice schvaľuje:
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2020
s výhľadom do roku 2022, schváleného dňa 23.7.2015, na obdobie do schválenia nového PHRSR obce
na roky 2021 – 2027, najneskôr do 31.12.2022.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

4. ŽoNFP Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Dolné Lovčice realizovanej v rámci Výzvy
„IROP“- spolufinancovanie
Starosta informoval poslancov, že v prijatom Uznesení č. 28/2021, zo dňa 24.9.2021 nebola určená dostatočná suma na zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
„Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Dolné Lovčice“. Starosta navrhol zrušiť Uz. č.28/2021 a následne schváliť dostatočnú sumu vo výške 28 500,- € na spolufinancovanie realizácie uvedeného projektu
Poslanci prijali nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 33/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice schvaľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva
č. 28/2021 OZ, prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.9.2021 v nasledovnom znení:

-3„Uznesenie č. 28/2021 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-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, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 34/2021 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-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 Plánom 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
28 500,- €;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Obce Dolné Lovčice.

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

a) Starosta informoval prítomných, že spoločenstvo Mariase vyrobilo pre obec ručne maľované
novoročné pozdravy. Starosta navrhol poskytnúť spoločenstvu Mariase finančný príspevok.
Uznesenie č. 35/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje spoločenstvu Mariase finančný príspevok
vo výške 150,- €
Hlasovanie:

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

b) Detské ihrisko na futbalovom ihrisku OŠK .
Starosta informoval prítomných, že z poskytnutej dotácie z TTSK boli zakúpené a na futbalovom ihrisku OŠK osadené herné prvky. Zároveň uviedol, že na TTSK bolo zaslané zúčtovanie
tejto dotácie, pričom boli zakúpené tri herné prvky.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

c) Deň zdravia. Starosta informoval poslancov, že na TTSK bolo zaslané zúčtovanie poskytnutej
dotácie na Deň zdravia, ktorá bola využitá na rozšírenie aktivít týkajúcich sa podpory zdravia a
informovania o zdravom životnom štýle, spolu s praktickými ukážkami zdraviu prospešných
pokrmov.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

4) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.
5) Záver
Starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za všetky návrhy a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

1./ Mgr. Vladimír Maruniak
........................................................................
2./ Mgr. Ing. Tomáš Ondreička
.........................................................................

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

