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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 10.12.2021 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. a ekonómka obce Adriana Poláková sa ospravedlnili.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 36/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
Program zasadnutia :
––––––––––––––
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
Žiadosť o dotáciu OŠK z rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2022
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice k návrhu viacročného rozpočtu
obce Dolné Lovčice na roky 2022-2024
6. Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2022
7. Tomáš Ekhardt - žiadosť o vyjadrenie k Urbanistickej štúdii v lokalite A1-4 „Za humnami II“8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0
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Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslankyne Miriam Maruniakovú a Bc. Radku Šiškovú. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 37/2021 OZ
Obecné 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. 38/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
3) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
Starosta informoval prítomných poslancov, že hlavná kontrolórka predložila návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na I. polrok 2022 (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.39/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice na I. polrok roku 2022
Úplné znenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Lovčice na I. polrok
2022 tvorí ako príloha č.1 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0

4) Žiadosť o dotáciu OŠK z rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2022
Starosta informoval všetkých prítomných, o predloženej žiadosti o dotáciu od obecného športového klubu OŠK Dolné Lovčice na rok 2022 vo výške 6 500,-€.
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roku, kedy boli súťaže prerušené, sa poslanci OZ rozhodli schváliť dotáciu pre OŠK zatiaľ len
na jarnú časť súťaže. O druhej zostávajúcej časti dotácie na rok 2022, na jesennú časť súťaže,
bude rokovať OZ v druhom kvartáli 2022 a jej schválenie bude závisieť od ďalšieho vývoja
pandemickej situácie .
Následne poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 40/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Dolné Lovčice pre OŠK Dolné Lovčice v roku 2022 vo výške 3000,-€, s prihliadnutím na vývoj
pandemickej situácie.
Dotácia bude vyplatená na základe podmienok špecifikovaných v zmluve o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0

5) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice k návrhu viacročného rozpočtu
obce Dolné Lovčice na roky 2022-2024
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so zaslaným stanoviskom hlavnej kontrolórky
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2022-2024 .Všetci poslanci boli
v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom a mali možnosť ho
pripomienkovať.
Uznesenie č. 41/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2024.
Úplné znenie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 20222024 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zápisnice

6) Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2022
Starosta predložil poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 20222024. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli, na internetovej stránke
obce, na CUETe a občania boli informovaní o zverejnení miestnym rozhlasom. Všetci poslanci
boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom a mali možnosť ho pripomienkovať. K uvedenému návrhu nemali poslanci pripomienky.
V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o jeho schválení.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje rozpočet obce Dolné Lovčice na rok
2022.
Úplné znenie rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2022 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto
zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0

Uznesenie č. 43/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie rozpočet obce Dolné Lovčice
na roky 2023-2024.
7) Tomáš Ekhardt - žiadosť o vyjadrenie k Urbanistickej štúdii v lokalite A1-4 „Za humnami II“Starosta informoval prítomných poslancov o žiadosti p. Tomáša Ekhardta o vyjadrenie súhlasu
k Urbanistickej štúdii pre stavbu IBV Dolné Lovčice – Za humnami II. Všetci poslanci boli
s uvedeným materiálom v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení. Nasledovala
diskusia, v rámci ktorej starosta informoval prítomných poslancov, že p. Ekhardt má schválenú
Urbanistickú štúdiu z júla 2020, Uznesením č. 29/2020 OZ, ktoré bude nutné zrušiť. Ďalej
starosta informoval prítomných, že p. Ekhardt predložil zmenenú Urbanistickú štúdiu 11/2021,
tak aby boli dodržané podmienky schváleného Územného plánu obce Dolné Lovčice.
Poslanci prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 44/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice schvaľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva
č. 29/2020 OZ, prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.9.2020
Uznesenie č. 29/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s obsahom a rozsahom predloženej
Urbanistickej štúdie v lokalite A1-4 „Za humnami II“- júl 2020 v zmysle schváleného
Územného plánu obce Dolné Lovčice. Schvaľuje zadanie Urbanistickej štúdie za predpokladu
dodržania podmienok stanovených v stavebnom zákone a dodržania platnej legislatívy.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0
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bude p. Ekhardt predkladať na Spoločný stavebný úrad k vydaniu Územného rozhodnutia.
Uznesenie č. 45/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach súhlasí s obsahom a rozsahom predloženej
Urbanistickej štúdie v lokalite A1-4 „Za humnami II“- 11/2021 v zmysle schváleného
Územného plánu obce Dolné Lovčice. Schvaľuje zadanie Urbanistickej štúdie za predpokladu
dodržania podmienok stanovených v stavebnom zákone a dodržania platnej legislatívy.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0

8) Rôzne
a) Odmena pre hlavnú kontrolórku obce Dolné Lovčice za rok 2021
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič navrhol udeliť hlavnej kontrolórke obce PhDr. Ing. Veronike
Opálekovej za kvalitné vykonávanie pracovných činnosti v roku 2021 odmenu.
Uznesenie č. 46/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje hlavnej kontrolórke obce PhDr. Ing.
Veronike Opálekovej za kvalitné vykonávanie pracovných činnosti v roku 2021 odmenu vo
výške 20% z mesačného platu HK za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december
2021, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
Hlasovanie:
za: 5 (Juriš , Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková)
proti : 0
zdržal sa : 0
b) Informácia.
Starosta informoval poslancov, že so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. bola uzatvorená zmluva pre umiestnenie z-boxu, t.j. samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb. Uvedený Z-box bude umiestnený pri
budove OcÚ a verejnosti bude poskytovať služby 24 hodín denne a 7 dní v týždni, Starosta ďalej informoval, že p. Martin Ďuriš má zriadené výdajné miesto Packety v budove Ďuriš.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
c) Informácia.
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Starosta informoval poslancov o možnosti zriadenia “reklamného panelu“ na autobusovej zastávke, pričom nájom by bol 200,-€/rok.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie a so zriadením reklamného panelu nesúhlasia.

9) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali. Poslanci sa informovali o možnostiach doplnenia vianočnej výzdoby,t.j. vianočného osvetlenia v obci.
10) Záver
Starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na poslednom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, za všetky návrhy a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil posledné tohtoročné zasadnutie.

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

1./ Miriam Maruniaková
........................................................................
2./ Bc. Radka Šišková
.........................................................................

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

