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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach (ďalej aj „OZ“),
konaného dňa 10.3.2022 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 Mgr. Ing. Tomáš Ondreička 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. 1/2022 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
Rozpočtové opatrenie
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice Starosta obce určil poslancov Ing. Dominika Juriša a Mgr. Vladimíra Maruniaka. Za zapisovateľku určil Eleonóru Lošonskú, pracovníčku OcÚ.
Uznesenie č. 2/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
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Starosta obce informoval prítomných, že k dnešnému dňu sú splnené všetky prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 3/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
3) Rozpočtové opatrenie
Starosta obce Ing. Tomáš Bartovič požiadal ekonómku obce pani Adrianu Polákovú, aby
oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1. Pani ekonómka uviedla, že v bežných
príjmoch sa zmenili klasifikačné kódy zdroja (pričom sa vypúšťa kód 221004 a nový kód je
221002 ).
Všetci poslanci boli v dostatočnom predstihu elektronicky oboznámení s uvedeným materiálom.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1.
Úplné znenie rozpočtového opatrenia č. 1 tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0

4) Rôzne
a) Chodník pred cintorínom smerom k PD Zavar, stredisko Dolné Lovčice.
Starosta obce informoval prítomných, že na uvedený projektový zámer bolo vykonané výberové konanie prieskumom trhu, pričom boli e-mailom oslovení 5 dodávatelia (SLUŽBY CÍFER, s. r. o.; CS, s.r.o.; Stavebná firma Tabeg ; EKOP sk s.r.o. a spoločnosť KRAJČA - BEHÚL, spol. s r. o.). Najlepšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť KRAJČA - BEHÚL, spol.
s r. o. 15 917,46 EUR s DPH.
Starosta obce uviedol, že v projektovej dokumentácii je riešené stojisko na 1 zbernú nádobu
na triedený zber (sklo) a 3 vjazdy k rodinným domom (konkrétne 2 vjazdy pred Ohrablovými
a 1 vjazd pred Jašekovými).
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zbernú nádobu na sklo a papier), ďalej navrhol dobudovať chodníky k rodinným domom
po plánovaný obecný chodník (od cesty po plánovaný obecný chodník zo zdrojov obce,
od plánovaného obecného chodníku po rodinné domy v prípade záujmu na náklady dotknutých obyvateľov obce) a vybudovať rozšírenie krajnice cesty pred cintorínom, čo by bol priestor na parkovanie. Parkovacie miesta by boli realizované súbežne s rekonštruovanou cestou
III/1337 zo zatrávňovacej dlažby.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
b) Detské ihrisko v centre obce na verejnom priestranstve pri zvonici.
Starosta obce informoval prítomných, že na verejnom priestranstve pri zvonici sú umiestnené
herné prvky, ktorých technický stav nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám a budú odstránené.
Navrhol vybudovať nové detské ihrisko z nových herných prvkov v celkovej hodnote
cca 10 000,- eur, pričom obec vykonala prieskum trhu na internetových stránkach. K výberu
hlavného herného prvku budú vyzvaní občania, resp. ich deti prostredníctvom hlasovania
na facebooku a deti v MŠ. K hlavnému hernému prvku budú doplnené ďalšie herné prvky,
napr. kolotoč, reťazová hojdačka, príp. pružinová hojdačka a iné časti detského ihriska.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
c) Zber odpadu v chotári obce Dolné Lovčice a výsadba zelene na verejnom priestranstve pri
zvonici v obci Dolné Lovčice
Starosta obce informoval prítomných o plánovanej brigáde na zber odpadkov v chotári obce,
ktorá by sa mala uskutočniť v apríli (2.4.2022 alebo 9.4.2022 – presný termín bude upresnený
a vyhlásený podľa dlhodobej predpovede počasia). V jarných mesiacoch plánujeme výsadbu
zelene na verejnom priestranstve pri zvonici - pri múre, ktorý oddeľuje VP od bytovky.
Ohľadom výsadby zelene sa uskutoční pracovné stretnutie.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

d) Oslava 730. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolné Lovčice
Starosta obce informoval prítomných poslancovo o plánovanom zámere oslavy 730. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Dolné Lovčice – termín na hodový víkend, pričom slávnosť
by sa konala v sobotu.
Predbežne bude miestom oslavy tréningové futbalové ihrisko, kde bude vybudované pódium.
Budú vybudované stánky s občerstvením, pričom do príprav budú zapojené organizácie
z obce: Poľovnícke združenie Lipa Lovčice a futbalisti OŠK.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
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e) Topset Solution, s.r.o. - Cenová ponuka pre obec na projekt evidencie cintorína s digitálnym zameraním
Starosta obce informoval prítomných poslancov o cenovej ponuke od spoločnosti Topset Solution, s.r.o. na projekt Geografického Informačného Systému (GIS) WinCITY Cintorín©
TOPSET s digitálnym zameraním cintorína obce Dolné Lovčice pričom cena s DPH
je 886,20 € + platba licencie každý rok.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o plánovanom zámere osvetlenia a ozvučenia
na miestnom cintoríne. Bol oslovený p. Sýkora-SVH, dodávateľ zabezpečujúci opravy verejného osvetlenia a opravy miestneho rozhlasu v našej obci na vypracovanie cenovej ponuky
na osvetlenie a ozvučenie cintorína.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie. Spracovaniu projektu evidencie cintorína
s digitálnym zameraním sa budeme venovať neskôr. Prioritne sa budú riešiť väčšie problémy
na cintoríne, ako je osvetlenie a ozvučenie cintorína.

f) Projektová činnosť- informácie
Starosta obce informoval prítomných poslancov, o cenovej ponuke od Ing. arch. Dudona
zo spoločnosti 3MP s.r.o., Hlohovec na projektovú dokumentáciu na zateplenie objektu: Kultúrny dom v hodnote 5 400,- € s DPH.
Je potrebné prijať rozpočtové opatrenie č.2 pričom do finančných príjmov bude zapojený
rezervný fond vo výške 15 400,- €. Rozpočtové opatrenie č. 2 kapitálové výdavky detské
ihrisko 10 000,- € a projektová dokumentácia na zateplenie objektu kultúrneho domu
5 400,00 €.
Následne poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 , zapojenie rezervného fondu do finančných príjmov v sume 15 400,- € na výdavkové položky - kapitálové výdavky: detské ihrisko 10 000,- € a projektová dokumentácia na zateplenie objektu
kultúrneho domu 5 400,- €.
Úplné znenie rozpočtového opatrenia č. 2 tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4 (Juriš, Maruniak, Maruniaková, Šišková)
proti: 0
zdržal sa: 0
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g) Informácia.
V areáli MŠ bolo demontované staré, poškodené laminátové zastrešenie prechodu a vybudované nové z trapézového plechu. Ďalej budú osadené nové zvody dažďovej vody.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
h) Informácia.
Na kostole sv. Gorazda v Dolných Lovčiciach bude vykonaná výmena presklenej vstupnej
konštrukcie - firma Stevex SK, s.r.o. - p. Matejovský. Výmenu bude financovať Farský úrad.
Poslankyňa Bc. Šišková konštatovala, že k uvedenej výmene musí obec ako vlastník nehnuteľnosti vydať súhlasné stanovisko.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
i) Veľkonočná škola pletenia šibákov.
Starosta obce informoval poslancov o plánovanom zámere, uskutočniť na Veľkonočnú nedeľu
školu pletenia šibákov. Koordinátorom akcie by bol pán František Drgoň, ktorý by „zaškolil“
všetkých záujemcov. Akcia by sa konala na poľovníckej chatke, pričom vstup by bol voľný.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
j) Vojna na Ukrajine.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o systéme pomoci v súvislosti s vojenským
konfliktom na Ukrajine. V našej obci boli dočasne ubytovaní 3 utečenci z Ukrajiny, konkrétne
matka s dvomi deťmi.
Cez našu krajinu prechádzali, pokračovali ďalej do Francúzska. Boli im zakúpené základné
hygienické potreby, potraviny, deky a natankovaný benzín.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.

k) Poslankyňa Bc. Šišková konštatovala, že zverejnená zmluva so spoločnosťou Packeta
Slovakia s. r. o. bola uzatvorená podľa osobitného zreteľa, čo si vyžaduje predchádzajúce
schválenie obecným zastupiteľstvom a tiež konkrétnu špecifikáciu, v čom spočíva tento
osobitný zreteľ, pričom bez uvedených náležitostí je možné predmetnú zmluvu klasifikovať ako neplatnú. Okrem vyššie uvedeného poukázala aj na výšku nájmu, ktorá je 1 euro
na dobu neurčitú, pričom takto stanovenú sumu nie je možné zaúčtovať.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
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10) Diskusia
V rámci diskusie poslanci neformálne diskutovali. Poslankyňa Bc. Šišková navrhla rozmiestniť po obci smetné nádoby na komunálny odpad, k nádobách na psie exkrementy. Poslankyňa Maruniaková sa zaujímala, podľa akého kritéria a od akého veku sa uvádzajú v obecných
novinách jubilanti. V obecných novinkách sú uvádzaní jubilanti s okrúhlym a polookrúhlym
jubileom od 60 rokov (60,65,..100).

11) 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: rozpočtové opatrenie č. 1
3. príloha č.2: rozpočtové opatrenie č. 2

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
1./ Ing. Dominik Juriš

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

2./ Mgr. Vladimír Maruniak

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

Zapísala: Eleonóra Lošonská, prac. OcÚ

