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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 10.6.2022 v zasadačke OcÚ
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 Ing. Dominik Juriš sa ospravedlnil. Zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Veronika Opáleková, PhD. - na materskej dovolenke.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 6/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a určenie za zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Nájomná zmluva medzi obcou Dolné Lovčice (prenajímateľ) a Zásielkovňa s.r.o., so
sídlom Kopčianska 333/882A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 (nájomca) -nájom
vo výmere 0,68 m² vo vlastníctve obce Dolné Lovčice – umiestnenie Z-Boxu.
4. Návrh Kúpnej zmluvy medzi OŠK Dolné Lovčice a obcou Dolné Lovčice
5. Rozpočtové opatrenie č.3
6. Návrh VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice
7. Záverečný účet obce Dolné Lovčice za rok 2021
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslankyňu Bc. Radku Šiškovú a poslanca Mgr.
Ing. Tomáša Ondreičku. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
2) Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 8/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
3) Nájomná zmluva medzi obcou Dolné Lovčice (prenajímateľ) a Zásielkovňa s.r.o., so
sídlom Kopčianska 333/882A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 (nájomca) -nájom
vo výmere 0,68 m² vo vlastníctve obce Dolné Lovčice – umiestnenie Z-Boxu.
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič informoval poslancov, že zo spoločnosťou Packeta Slovakia
s.r.o., pôvodne Zásielkovňa, s.r.o, so sídlom Kopčianska 333/882A, 851 01 Bratislava, IČO: 48
136 999 je uzatvorená nájomná zmluva. Nájomné je dohodnuté v sume 1,- EUR na celú dobu
nájmu, výška nájmu je stanovená s ohľadom na dôvody osobitného zreteľa za účelom zabezpečenia služby nájomcu v prospech obyvateľov obce. V súlade s bodom 1 písm. c) Článku 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolné Lovčice, pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou.
Dôvodom uzatvorenia uvedenej zmluvy je, že doručovanie zásielok občanom formou Z-BOXu je formou samoobslužného výdajného miesta a je alternatívnou poštovou službou, vďaka ktorej si zásielku môžu občania vyzdvihnúť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Starosta ďalej informoval poslancov, že Z-BOX je napájaný solárnym panelom a funguje preto
autonómne bez potreby napojenia na elektrickú energiu. Občania si môžu zásielku vyzdvihnúť
bezpečne aj bez kontaktu s inou fyzickou osobou. Starosta ďalej uviedol, že v prípade rekonštrukcie, alebo opravy budovy OcÚ, bude Z-BOX premiestnený bez uloženia zmluvnej pokuty.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach v súlade s §11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom plochy vo výmere 0,68 m² vo vlastníctve obce Dolné Lovčice , nachádzajúcou sa na adrese SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice - pre účely alternatívnej poštovej služby
Z-Box , spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., pôvodne Zásielkovňa, s.r.o, so sídlom: Kopčianska
č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999,
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: vybudovanie a užívanie samoobslužných výdajných a podacích miest je alternatívou poštovej služby občanom, ktorí, nielen v čase pandémie,
budú mať možnosť vyzdvihnúť si zásielku bezpečne aj bez fyzického kontaktu s inou fyzickou
osobou 24 hodín denne; je to služba všetkým občanom.
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Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
4) Návrh Kúpnej zmluvy medzi OŠK Dolné Lovčice a obcou Dolné Lovčice
Starosta predložil poslancom návrh Kúpnej zmluvy k prevodu nehnuteľností medzi OŠK Dolné
Lovčice a obcou Dolné Lovčice. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky
oboznámení s uvedeným návrhom.
Následne prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 10/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy k prevodu
nehnuteľností medzi OŠK Dolné Lovčice a obcou Dolné Lovčice a poveruje starostu jej podpisom
Kúpna zmluva k prevodu nehnuteľností medzi OŠK Dolné Lovčice a obcou Dolné Lovčice
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice ako príloha č.1
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
5) Rozpočtové opatrenie č.3
Starosta informoval poslancov, že je potrebné prijať rozpočtové opatrenie č.3, pričom do finančných príjmov bude zapojený rezervný fond vo výške 8 500,-€. Finančné prostriedky budú
použité na kapitálové výdavky súvisiace s výstavbou parkoviska pred cintorínom a parkoviska
pri bytovke na Gorazdovej ulici.
Uznesenie č. 11/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré tvorí
neoddeliteľnú časť zápisnice ako príloha č.2
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
6) Návrh VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice
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Lovčice o zvýšenie finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov z druhého finančného pásma na tretie finančné pásmo z dôvodu zvyšujúcich
sa cien potravín, s účinnosťou od 01.09.2022. Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu
elektronicky oboznámení s uvedeným návrhom. V nadväznosti na uvedené dal starosta hlasovať o schválení:
k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2020.
VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice tvorí neoddeliteľnú
súčasť zápisnice ako príloha č.3
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
7) Záverečný účet obce Dolné Lovčice za rok 2021
Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce
a na CUET-e, občania boli informovaní o zverejnení miestnym rozhlasom. V dostatočnom
predstihu boli s uvedeným materiálom elektronicky oboznámení všetci poslanci.
Uznesenie č. 12/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje Záverečný účet obce Dolné Lovčice
a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Úplné znenie Záverečného účtu obce Dolné Lovčice a celoročné hospodárenie za rok 2021 tvorí
ako príloha č. 4 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
8) Rôzne
a) Starosta informoval poslancov, že v tomto roku sa budú konať komunálne voľby.
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb - 29.10.2022 má obecné zastupiteľstvo
povinnosť určiť na nasledujúce volebné obdobie:
- volebný obvod
- počet poslancov,
- rozsah výkonu funkcie starostu obce
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Určenie volebného obvodu v obci Dolné Lovčice
Uznesenie č.13/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje jeden volebný obvod utvorený pre celú
obec Dolné Lovčice.
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026
Uznesenie č. 14 /2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dolné
Lovčice : 5.
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie úväzku starostu obce Dolné Lovčice na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 2026
Uznesenie č. 15/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolné
Lovčice takto : plný úväzok.
Hlasovanie:
za: 4 ( Maruniak, Maruniaková, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Informácia
Starosta informoval poslancov, že na cintoríne, v novej časti bola opravená časť betónového
chodníka, pričom bola uložená chránička pre využitie v budúcnosti – pre pokládku elektrického
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na elektrinu by bolo z domu smútku.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
c) Informácia
Starosta ďalej informoval poslancov o cenovej ponuke na osvetlenie a ozvučenie miestneho
cintorína od spoločnosti Jozef Sýkora-SVH , dodávateľa zabezpečujúceho opravy verejného
osvetlenia a opravy miestneho rozhlasu v našej obci, pričom cena je cca 5 000,-€,
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie , pričom táto môže byť použitá pri plánovaní
rozpočtu obce pre ďalšie obdobie.
d) Materská škola Dolné Lovčice
Vyvstáva otázka riešenia rozšírenia kapacity MŠ, nakoľko naša obec sa rozrastá a pribúdajú
rodiny s malými deťmi. 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) Zelené obce Slovenska.
Starosta informoval poslancov, že naša žiadosť v rámci národného projektu: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenská- Zelené obce Slovenská agentúra ŽP
bola schválená. Po podpísaní zmluvy sa uskutoční výsadba zelene v katastri obce Dolné Lovčice , na pozemkoch v majetku obce.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.
f) Obecné auto
Starosta informoval poslancov, že „ staré“ služobné motorové vozidlo dosluhuje a emisnú kontrolu má platnú len do marca 2023. Vzniká otázka kúpi nového motorového vozidla, alebo využívanie súkromného motorového vozidla pre služobné účely.
Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie a navrhli do najbližšieho rokovania zabezpečiť
cenové ponuky na zakúpenie nového motorového vozidla.
g) Oslava 730. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolné Lovčice
Starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovanom zámere oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolné Lovčice – termín na hodový víkend, pričom slávnosť by sa
konala v sobotu 30.7.2022.
Miestom oslavy bude areál futbalového ihriska, kde bude vybudované pódium. Budú vybudované stánky s občerstvením, pričom do príprav budú zapojené záujmové organizácie z obce:
Poľovnícke združenie Lipa Lovčice a futbalisti OŠK. Pripravený bude kultúrny program.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

-7h)
Poslankyňa Maruniaková mala otázku ohľadom možnosti zníženia rýchlosti na hlavnej
ulici, v úseku od domu pána Antona Péčiho smerom na Brestovany, alebo možnosti umiestnenie merača rýchlosti motorových vozidiel .
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie .
9) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.
10) Záver
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutí OZ, za všetky návrhy
a plodnú diskusiu.
Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. príloha č.1: Kúpna zmluva k prevodu nehnuteľností medzi OŠK Dolné Lovčice a obcou Dolné Lovčice
3. príloha č.2: Rozpočtové opatrenie č. 3,
4. príloha č.3: VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice
5. príloha č.4: Záverečný účet obce Dolné Lovčice a celoročné hospodárenie za rok 2021

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

1./ Bc. Radka Šišková

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

2./ Mgr. Ing. Tomáš Ondreička

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

