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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 17.10.2022 v zasadačke OcÚ
Prítomní:
Starosta obce: 1
Počet poslancov: 4
Hl. kontrolór obce: 1
Pracovníčky OcÚ: 3
Hostia: 1
Prítomní spolu: 10, 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, ďalej
starosta obce privítal hosťa, p. Štefana Pardavého, tajomníka PZ Lipa Lovčice.
Starosta obce, Ing. Tomáš Bartovič, predložil poslancom na schválenie zverejnený návrh
programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 20/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje zverejnený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov a určenie za zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o dotáciu PZ LIPA Lovčice z rozpočtu obce na rok 2023
Žiadosť o dotáciu OŠK Dolné Lovčice z rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2023
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice k návrhu viacročného rozpočtu
obce Dolné Lovčice na roky 2023-2025
6. Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2023-2025
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
8. PHRSR obce Dolné Lovčice- cenové ponuky- výber dodávateľa
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
za: 4 ( Juriš, Maruniak, 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 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 ku dňu konania zasadania OZ sú splnené všetky prijaté
uznesenia.
Uznesenie č.22/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
3) Žiadosť o dotáciu PZ LIPA Lovčice z rozpočtu obce na rok 2023
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023 od PZ LIPA
Lovčice. Starosta požiadal prítomného zástupcu p. Štefana Pardavého, tajomníka PZ Lipa
Lovčice, aby oboznámil poslancov s predmetom predloženej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2023 pre PZ Lipa Lovčice.
Pán Pardavý oboznámil prítomných poslancov s činnosťou PZ Lipa Lovčice: ochrana zvierat,
zlepšovanie podmienok pre chov mladej zveriny, zazverenie- chov bažantov a v neposlednom
rade zveľaďovanie poľovníckej chaty.
Starosta konštatoval, že v uvedenej prezentácii absentuje poskytnutie verejných zdrojov pre
všetkých občanov obce, nie len pre poľovnícke združenie.
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič navrhol poslancom poskytnúť dotáciu na konkrétny účelna výsadbu drevín v katastri obce Dolné Lovčice.
Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s predloženou
žiadosťou PZ Lipa Lovčice.
Poslanci vzali všetky uvedené informácie na vedomie a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 23/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Dolné Lovčice pre PZ LIPA Lovčice na rok 2023 vo výške 1500 €. Uvedená dotácia bude
použitá na výsadbu zelene v katastri obce Dolné Lovčice
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková
proti: 0
zdržal sa: 0
4) Žiadosť o dotáciu OŠK Dolné Lovčice z rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2023
Na obecný úrad bola ďalej doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023 od OŠK
Dolné Lovčice Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení
s predloženou žiadosťou . Starosta informoval poslancov, že pozemky a stavby na futbalovom
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platby energií na obec od nového roku 2023.
Poslanci vzali všetky uvedené informácie na vedomie a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 24/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Dolné Lovčice pre OŠK Dolné Lovčice 2023 vo výške 4000 €.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
5) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2023-2025
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so zaslaným stanoviskom hlavnej kontrolórky
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2023-2025 .Všetci poslanci boli
v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom a mali možnosť ho
pripomienkovať. Hlavná kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce nie je optimálne
zostavený, nakoľko dochádza k zvyšovaniu cien energií, poplatkov za komunálne odpady a od
budúceho roku k navýšeniu platov zamestnancov v MŠ.
Uznesenie č. 25/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach po prerokovaní predloženého materiálu: berie na
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 -2025.
Úplné znenie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 2025 tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
6) Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok 2023-2025
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice na rok
2023-2025. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli , na CUETe a na
internetovej stránke obce, 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 mali poslanci pripomienky ohľadom navýšenia poplatku za energie .
Starosta informoval poslancov o doručenom dodatku zo spoločnosti FCC Trnava- o zavedení
poplatku za predprípravu odpadov vo výške 95,-€ bez DPH/ tona
Starosta ďalej informoval o cenových ponukách spoločnosti ROVEZ na rozšírenie kamerového
systému v obci Dolné Lovčice, pričom prvá ponuka je na celok vrátane križovatky pri zvonici.:
a v druhej ponuke je samostatne ocenené monitorovanie zberného dvora. Všetci poslanci boli
s uvedeným materiálom vopred informovaní elektronicky. Po zvážení návrhov, poslanci
navrhli osloviť ďalšiu spoločnosť na predloženie ponuky na kamerový systém ako celok
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systému zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2023.
Starosta ďalej informoval poslancov o cenových ponukách pre zakúpenie motorového vozidla
pre potreby obce. Poslanci boli s uvedenými ponukami oboznámení elektronicky berú ich na
vedomie.
Následne dal starosta hlasovať o návrhu rozpočtu s predloženými zmenami:
Uznesenie č. 26/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje rozpočet obce Dolné Lovčice na rok
2023 s predloženými zmenami.
Hlasovanie:
za: 3 (Juriš, Maruniak, Ondreička )
proti: 0
zdržal sa: 1 (Šišková)
Uznesenie č.27/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie rozpočet obce Dolné Lovčice
na roky 2023-2025.
Úplné znenie rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2023-2025 tvorí ako príloha č. 3
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
7) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr.
Veroniky Opálekovej na II. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej predložila
poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice na II.
polrok 2022. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, t. j. na úradnej tabuli, na CUETe a na
internetovej stránke obce, 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 schválení:
Uznesenie č. 28/2022OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej na II. polrok roku
2022.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
8) PHRSR obce Dolné Lovčice- cenové ponuky- výber dodávateľa
Starosta informoval poslancov, že obec musí mať spracovaný nový Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja ( ďalej len PHRSR) na obdobie 2023-2030,podľa Zákona č.539/2008 Zb.
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znení k 1.1.2022
Boli oslovení traja dodávatelia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( ďalej
len PHRSR) na obdobie 2023-2030, konkrétne od:
1. OZ BOVAP Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou
2. PROROZVOJ, s. r. o., 811 09 Bratislava,
3. Združenie pre rozvoj mikroregionu , Vážska Vodná cesta , 920 01 Hlohovec.
Všetci poslanci boli o uvedených ponukách v predstihu informovaní electronicky a po
vyhodnotení ponúk sa rozhodli pre spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o., 811 09 Bratislava.
Následne prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 29/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje spracovania nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( ďalej len PHRSR) na obdobie 2023-2030) obce od
dodávateľa PROROZVOJ, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
9) Rôzne
a)Starosta informoval prítomných poslancov, že zamestnancom obce bola poskytnutá odmena
vo výške 500 eur vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu
službu a verejnú službu na rok 2022. Keďže odmena nebola vyplatená hlavnej kontrolórke,
ktorá je taktiež zamestnancom obce, starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo jej
vyplatenie
Uznesenie č. 30/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške 500,-eur
hlavnej kontrolórke obce
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
b)Poslanec OZ Mgr.Vladimír Maruniak, ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu,
oboznámil obecné zastupiteľstvo s výsledkami zasadaní tejto komisie. Komisia na ochranu
verejného záujmu preskúmala na troch zasadaniach oznámenia starostu podané podľa čl. 7 ods.
1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov, pričom nenadobudla pochybnosti o úplnosti ani o
pravdivosti predložených oznámení a z informácií, ktoré boli v oznámeniach uvedené, nezistila
porušenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Komisia si súčasne dovoľuje požiadať obec
Dolné Lovčice o zverejnenie podaných oznámení starostu, ako aj zápisníc zo zasadaní komisie
na webovom sídle obce Dolné Lovčice.
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Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
c)
Zástupca starostu obce Mgr. Ing. Tomáš Ondreička informoval prítomných poslancov
o končiacom sa funkčnom období starostu obce, s čím súvisí aj nutnosť dočerpania si nárokovej
časti dovolenky, Nakoľko z časového hľadiska nie je možnosť, aby zostávajúcu dovolenku
starosta obce vyčerpal, navrhuje obecnému zastupiteľstvu schválenie náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku v počte 12 dní
Uznesenie č. 31/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje preplatenie zostávajúcej dovolenky
starostovi obce v počte 12 dní.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Ondreička, Šišková )
proti: 0
zdržal sa: 0
10) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali.
11) Záver
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť na zasadnutí OZ, za všetky návrhy
a diskusiu. Na záver ukončil zasadnutie.
Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolné Lovčice Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2023-2025
3. Rozpočet obce Dolné Lovčice na rok 2023-2025

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

1./ Bc. Radka Šišková

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

2./ Mgr. Ing. Tomáš Ondreička

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

