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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 26.03.2021 v sále KD
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 5
Hl. kontrolór obce: 0
Pracovníčky OcÚ: 1
Hostia: 0
Prítomní spolu: 7, podľa prezenčnej listiny.
1) Otvorenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Tomáš Bartovič. Zasadnutia sa zúčastnili všetci piati
poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Opáleková,
PhD. 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. 1/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie overovateľov a určenie za zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Ing. Dominika Juriša a Mgr. Vladimíra
Maruniaka. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 2/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
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Poslanec Mgr. Ing. Tomáš Ondreička navrhol doplniť do programu zasadania obecného zastupiteľstva ako bod č. 4:
„Prerokovanie platu starostu obce Dolné Lovčice“.
Starosta požiadal poslancov, aby sa k návrhu doplnenia programu zasadnutia OZ vyjadrili,
prípadne podali ďalšie návrhy na doplnenie. Poslanci schválili program doplnený o vyššie
uvedený bod nasledovne:
Uznesenie č. 3/2021 OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie overovateľov a určenie za zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice
Prerokovanie platu starostu obce Dolné Lovčice
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:
za: 5 (Juriš, , Maruniak, Maruniaková, 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. 4/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3) 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. 5/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice za rok 2020
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na základe poslaneckého návrhu výšku platu starostu obce
Dolné Lovčice, pričom dospelo k záveru, že podľa informácií o čerpaní rozpočtu obce Dolné
Lovčice, nie je v predmetnej rozpočtovej položke priestor na navýšenie čerpania,
v nadväznosti na čo poslanci vzali na vedomie informáciu o aktuálnej výške platu starostu.
Uznesenie č. 6/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Lovčice berie na vedomie informáciu o výške platu starostu obce Dolné Lovčice.
5) Rôzne
a) Informácia - Odpady
Starosta informoval prítomných o cenovej ponuke od spoločnosti FCC o elektronickej evidencii výsypu nádob - D. Lovčice Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky
oboznámení s uvedeným materiálom.
Starosta informoval prítomných poslancov o možnostiach elektronickej evidencie smetných
nádob, pričom smetné nádoby by boli označené čipom. Bola by vytvorená databáza, podľa
ktorej by sa dalo presne určiť množstvo odpadu produkovaného jednotlivými domácnosťami.
Domácnosti by boli viacej motivované na separáciu.
Ďalej starosta uviedol, že od 1.1.2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. MŽP SR dalo mestám a obciam ešte pol roka - do konca júna 2021 na pripravenie celého systému.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
b) PHRSR obce Dolné Lovčice
Starosta informoval prítomných, že PHRSR obce Dolné Lovčice má predĺženú platnosť do
konca roka 2021. Preto je potrebné obstarať zhotoviteľa - budú oslovení viacerí možní spracovatelia PHRSR.
Ďalej je potrebné pripravovať projektové zámery, aby sme reflektovali na pripravované výzvy, ako napr. zateplenie MŠ, zateplenie KD a rekonštrukcia strechy KD, parkovisko pri bytovkách.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
c) Rozšírenie kamerového systému
Starosta informoval prítomných o cenových ponukách od spoločnosti ROVEZ na rozšírenie
kamerového systému v našej obci, pričom prvá cenová ponuka je na “celok vrátane križovatky pri zvonici“ a druhá cenová ponuka je na ochranu zberného dvora (haluzoviny). Všetci
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druhej možnosti - zabezpečenie zberného dvora, z dôvodu väčšej kontroly vyvážaných odpadov do uvedeného priestoru.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
d) Žiadosti podané v roku 2021- informácie
Starosta informoval prítomných poslancov, že naša obec podala viaceré žiadosti o dotáciu:
Na TTSK boli podané 2 žiadosti:
- pre oblasť podpory šport - projekt s názvom: Vybudovanie detského ihriska v areáli futbalového ihriska OŠK Dolné Lovčice
- pre oblasť podpory: zdravotníctvo - projekt s názvom: Deň zdravia a Darovanie krvi
Na Slovenskú agentúru ŽP v Banskej Bystrici bola podaná žiadosť v rámci Programu obnovy
dediny na obnovu priestranstva pri dome smútku.
Naša obce sa zapojila do súťaže „Ahoj, krásne Slovensko“ na rozšírenie vybavenia bikros
areálu o workoutové prvky.
e) Materská škola Dolné Lovčice - informácie
Starosta informoval prítomných poslancov, že MŠ v Dolných Lovčiciach obnoví prevádzku
po Veľkej noci. Bola uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie - na základe
odporučenia RÚVZ. Priestory budú dezinfikované a pripravené na obnovenie prevádzky. Boli
doručené nové postieľky + matrace. Ďalej boli v priestoroch MŠ (za kuchyňou) upratané
a zrekonštruované priestory dvoch skladov, bola vybetónovaná nová podlaha, nové regále
a uvedené priestory boli vymaľované. Vznikli tak skladové priestory pre MŠ a pre kostol
sv. Gorazda
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
f) Testovanie na Covid 19 - informácie
Starosta informoval poslancov, že už 10 x sa v našej obci uskutočnilo testovanie na ochorenie
Covid 19. Obec zriadila MOM - mobilné odberové miesto v priestoroch spoločenskej miestnosti U Gorazda.
Občanom nad 65 rokov boli zakúpené a doručené respirátory a vitamín D. V najbližšom období bude objednaný vitamín C a opäť respirátory (pre občanov nad 65 rokov).
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
g) Stavebná činnosť- informácie
Starosta informoval prítomných poslancov, že p. Ekhardt, majiteľ lokality Za humnami podal
žiadosť na vydanie Územného rozhodnutia. Uvedená žiadosť bola SOÚ v Trnave postúpená
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Pracovné stretnutie majiteľov lokality Juh a lokality Za humnami na doriešenie možnosti pripojenia na kanalizáciu sa neuskutočnilo z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej
situácie.
Cyklochodník smerom do Zavara – zatiaľ nie je vydané stavebné povolenie, starosta rieši
v rámci stavebného konania stanovisko Slovenského pozemkového fondu. Po vydaní stavebného povolenia sa bude môcť obec uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu z eurofondov. V minulosti podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok musela
obec práve z dôvodu absencie stavebného povolenia na cyklochodník stiahnuť.

Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

10) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.

11) Záver
Starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutí OZ, za všetky návrhy a plodnú
diskusiu. Starosta oznámil poslancom, že 10.4. plánujme zber odpadkov v okolí našej obce.
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
1./ Ing. Dominik Juriš

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

2./ Mgr. Vladimír Maruniak

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

