Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 27.12.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starostka obce otvorila zasadnutie a privítala prítomných poslancov, občanov a hostí.
K bodu č. 2::
Starostka navrhla zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Ďuriš a Rudolfa Uhra
Hlasovanie: Prítomní (JG,FZ, LĎ, DI, RU, ĽJ): 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa:0 – zapisovateľka a
overovatelia boli schválené
K bodu č. 3:
Starostka požiadala o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2), ktorý navrhla doplniť
nasledovne: 3.1. Plnenie uznesení, 3.2. Práca OcÚ a starostu za rok 2011, 3.3. Rozpočtové opatrenie
č. 2, 3.4. Pripomienky a postrehy občanov, 3.5. Rôzne, 3.6. Diskusia 3.7.Záver
Hlasovanie: Prítomní (JG,FZ, LĎ, DI, RU, ĽJ): 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa:0 – zmenený program
zasadnutia bol schválený
K bodu č. 3/1- plnenie uznesení:
Starostka skonštatovala, že uznesenia z OZ konaného 24.11.2011 boli splnené, uznesenie č.
9/2011/C/2- trvá.
Ohľadom prefinancovania odvodňovacieho kanála zistila, že musia byť splnené nasledovné
podmienky:
- kanál musí byť definovaný ako drobný vodný tok
- musí byť v správe obce
- musia byť vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom sa nachádza
- verejné obstarávanie muselo byť vykonané v súlade so zákonom
- termín predloženia dokladov je 20.1.2012
poslanec Ďuriš – nedala by sa využiť druhá varianta žiadosti, kde by obec žiadala financie na
protipovodňové opatrenia? Starostka – o tejto sme sa vôbec nebavili.
ČOV – stavebný denník od p. Prvého je k nahliadnutiu, podľa jeho slov tam o ČOV nič nie je.
P.Krajča začal stavať podľa projektov, kde ČOV pôvodne nebola.
Poslanec Ilenčík – navrhuje zistiť, či originál stavebného denníka nie je na stavebnom úrade.
V kolaudačnom rozhodnutí boli uvedené nejaké závady?
Poslanec Uher – riešením by bolo zavolať odborníka, ktorý tomu rozumie. V krajnom prípade zrušiť
ČOV a dať žumpu.
Poslanec Jamrich – doporučuje poslať objednávku na opravu ČOV.
Poslanec Zima – kolaudovala sa ČOV s bytovkou alebo zvlášť?
Poslanec Ďuriš – dodá kontakt na odborníka z konkurenčnej firmy na zhodnotenie stavu ČOV
K bodu č. 3/2 – Práca OcÚ a starostu za rok 2011:
Starostka – informovala o činnosti za rok 2011 a plánoch na rok 2012 (príloha č.3).
K bodu č. 3/3 – Rozpočtové opatrenie č. 2(príloha č. 4):
Predseda finančnej komisie odporučil rozpočtové opatrenie schváliť.
Hlasovanie poslancov: prítomní JG,FZ, LĎ, DI, RU, ĽJ): 6, za: 4, proti: 0, zdržal sa:2(RU, ĽJ)
K bodu č. 3/4 – Pripomienky občanov:
O slovo sa prihlásila Mária Jurkasová:
Zdá sa jej zbytočné stretnutie občanov na Nový rok pri varenom víne, pokiaľ nebude ohňostroj,
občania neprídu. Prečo ohňostroj poslanci neodsúhlasili?
Po diskusii poslanci navrhli starostke, aby rozhodla o ohňostroji sama.
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K bodu č. 3/5 – Rôzne:
Poslankyňa Gulová – oboznámila poslancov o zasadnutí komisie, ktorá na základe žiadosti
zabezpečila materiálnu pomoc vo výške 15,- eur p. Viliamovi Petríkovi a vo výške 27,- eur p. Darine
Kvetanovej. Lucii Kvetanovej navrhla zaplatenie príspevku za prvý mesiac v azylovom dome
v Piešťanoch cca 70,- eur.
K bodu č. 3/6 – Diskusia:
Poslanec Jamrich – bolo by vhodné zamyslieť sa nad separáciou a zberom odpadu, väčšia časť odpadu
sa vyváža zbytočne.
K bodu č. 3/7 –Záver:
Starostka poďakovala prítomným za účasť a popriala veľa úspechov do nového roka.

UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
A.
1. Schvaľuje overovateľov a zapisovateľku
2. Schvaľuje upravený program zasadnutia
3. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2
B.
1.berie na vedomie informácie starostu obce
2.berie na vedomie interpelácie poslancov a starostu obce
3.berie na vedomie sociálnu výpomoc občanov V.Petríka, D.Kvetanovej a L.Kvetanovej
C.
1. doporučuje prizvať odborníka na zhodnotenie stavu ČOV

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Ďuriš

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

Rudolf Uher

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

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 29.12.2011

2

