Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 21.1.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných poslancov a občanov. Požiadal
o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2).
Hlasovanie: Prítomní: 4, za:4, zdržal sa: 0, proti: 0 – program zasadnutia bol schválený.
K bodu č. 2::
Starosta navrhol zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starosta navrhol overovateľov zápisnice: p. Danielu Zemkovú a Mgr. Janu Gulovú.
K bodu č. 3/1:
Nakoľko nebol prítomný predseda mandátovej komisie, starosta obce predložil Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (príloha č.3) členke mandátovej komisie
p. Daniele Zemkovej.
K bodu č. 3/2:
Starostka informovala o funkcii komisií OZ.
Predseda komisie finančnej a obecného majetku Ing. Dušan Ilenčík navrhol členov komisie:
Ing. Ladislava Ďuriša a Danielu Zemkovú.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 – komisia finančná a obecného majetku
v uvedenom zložení bola schválená.
Predseda komisie kultúrnej, sociálnej, zdravotnej a telovýchovy Daniela Zemková navrhla
členov komisie: Mgr. Janu Gulovú, Ing. Jaroslava Tomiša, Rudolfa Uhra, Ing. Máriu
Jamrichovú, Ľubicu Današovú, Máriu Jurkasovú, Oľgu Pápežovú, Danielu Vlkovičovú, Mgr.
Ivanu Ilenčíkovú, Moniku Šprernogovú, Máriu Motúzovú, Máriu Petríkovú, Miroslava
Veisera, Máriu Belákovú, Júliusa Pápeža.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 – komisia kultúrna, sociálna, zdravotná
a telovýchovy v uvedenom zložení bola schválená.
Predseda komisie bytovej, výstavby a životného prostredia p. Ľubomír Jamrich navrhol členov
bytovej komisie: Máriu Jurkasovú, Ing. Ladislava Ďuriša, Ing. Jaroslava Tomiša.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 5, zdržal sa: 1, proti: 0 – komisia bytová, výstavby a životného
prostredia v uvedenom zložení bola schválená.
Predseda komisie obchodu, služieb a verejného poriadku p. Rudolf Uher navrhol členov
komisie: Ing. Dušana Ilenčíka a Mgr. Janu Gulovú.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 – komisia obchodu, služieb a verejného
poriadku v uvedenom zložení bola schválená.
K bodu č. 3/3:
Delimitácia funkcia a majetku obce:
Bývalý starosta mal informovať nového starostu o termíne konania fyzickej inventúry,
materiálne a organizačne ju pripraviť. Nestalo sa tak. Nový starosta vykonal inventarizáciu
OcÚ a KD po nástupe do funkcie. Preberací protokol bol pripravený až 28.12.2010. Hlavný
kontrolór bol prítomný, nebola ním nariadená mimoriadna inventarizácia. Úradné pečiatky
boli nachystané na druhý deň, služobné auto malo defekt, rozbité zadné červené svetlo,
prasknuté predné sklo – bývalý starosta neskôr defekt a sklo dal opraviť. Služobný telefón bol
nefunkčný, bol v záruke, opraviť sa však nedal, bol znehodnotený vodou. Z vyššie uvedených
dôvodov starosta nepodpísal delimitačný protokol.
K bodu č. 3/4:
Doterajšia činnosť starostu:
- podpísal zmluvu na odvoz plastov a skla s f. Márius Pedersen a.s. Piešťany
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-

-

podpísal zmluvu s Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou – úložné komunálneho
odpadu
v bankách sú zmenené podpisové vzory, platobná karta musí byť zrušená, lebo bola
vystavená na meno bývalého starostu
poriadky sú porobené v kancelárii starostu, pivnici, požiarnej zbrojnici
vyriešila som vysťahovanie problémového nájomníka v bytovom dome
vykonali sme obhliadku bytového domu a reklamovali sme prasknuté okná, nefunkčné
dvere (zatiaľ ústne, neskôr podáme aj písomne)

K bodu č. 3/5:
K vybavovanému úveru obce v Dexia banke je potrebné prijať uznesenie o prijatí úveru a
o zabezpečení úveru blankozmenkou. Keďže vybavenie úveru bolo schválené bývalému
starostovi, starosta požiadal o opätovné odsúhlasenie.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 – prijatie úveru na prefinancovanie
multifunkčného ihriska a zabezpečenie úveru blankozmenkou bolo odsúhlasené.
K bodu č. 3/6:
Určenie správcu obecnej webovej stránky:
Starosta obdržal ponuku na vynovenie a zlepšenie obecnej stránky. Predložil ju poslancom
(príloha č. 4). Zároveň vyzval poslancov, či nie sú schopní a ochotní stránku obnoviť sami.
Pre zaneprázdnenosť poslanci odmietli a súhlasili s predloženou ponukou.
Určenie správcu siete:
Po diskusii doporučili poslanci starostovi osloviť p. Jozefa Melichera z Bašoviec, ktorý už
s obcou spolupracoval.
K bodu č. 3/7:
Hlavný kontrolór predložil plán činnosti na rok 2011.
Hlasovanie: Prítomní: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 – plán činnosti hlavného kontrolóra na
1.polrok 2011 bol schválený.
K bodu č. 3/8:
Účtovníčka p. Buchlová predložila rozpočtové opatrenie č.1/2010 (príloha č.5). Ing. Ilenčík –
v zúčtovaní sú uvedené nesprávne súčty. Kontrolórka – v rozpočt. opatrení sú hodnoty správne
uvedné. Hlasovaním poslancov bolo schválené.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0.
Starosta požiadal poslancov o súhlas k vlastnému výberu auditora na rok 2010. Audit je
povinný zo zákona. V min. roku sme zaplatili na audit 1100 eur. Mám ponuku na audit za
1500 eur. Pokúsim sa cenu ešte dojednať.
Hlasovanie: Prítomní: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 – výber auditora pre rok 2010 v rozsahu
do 1500 eur bol starostke schválený.
K bodu č. 3/9:
Starosta – dostali sme ponuku na hydroizoláciu plochých striech. Bolo už navrhnuté riešenie
terasy KD?
J.Pápež – pod dlažbu terasy stále zateká, pri väčších dažďoch tečie do kuchyne
Daniela Zemková – treba zavolať odborníka, aby posúdil možnosti
Rudolf Uher – pred 20 rokmi terasa nezatekala
Mgr. Jana Gulová – zastrešenie nepomôže, keď prší, bude šľahať z bokov
Poslanci starostovi doporučujú zistiť možnosti opravy terasy KD.
Pošta v našej obci je v nevyhovujúcich priestoroch. Ľ.Jamrich – pošta si mala rekonštrukcie
spraviť sama, keď sa nič nedialo, spravil som opravy sám. Zmenil som zdroj vykurovania,
pridal som tam krb, z tohto dôvodu musím dať prerobiť plány. Kolaudácia je možná.
Predpokladá, že do 1 mesiaca to bude, ale nevie, či sa dohodnú na výške nájmu.
Starosta – ak to do 1 mesiaca nebude, na budúcom OZ navrhne nové priestory.
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K bodu č. 3/10:
P. Kičina Jozef – padol farský múr. Bude sa realizovať rozšírenie Zákostolskej ulice?
M.Jurkasová – obec dostala prísľub od Rímskokatolíckej cirkvi, že nám potrebnú časť farskej
záhrady vymenia za iný pozemok.
Starosta – všetko je to otázka financií
Mgr. J.Gulová – cesty a chodníky by sa mohli zrealizovať cez EÚ
p. Petríková M. – cesty sú v dezolátnom stave, pred naším domom je jama, keď nám dáte
cement, môj muž to opraví.
Ľ.Jamrich:
- na začiatku si stanovme priority na volebné obdobie. Rieši sa niečo so stavebnými
pozemkami okolo kanála?
- Odkiaľ bude obec dovážať obedy, keď nebudú na PD variť? Starosta: to budeme riešiť
potom, keď situácia vznikne.
- ČOV pri bytovke stále smrdí. J.Pápaž – smrdí 1. zberná nádoba.
- Dôležité hlásenia v miestnom rozhlase by mali byť v pravidelnom čase.
- TJ dostala povolenie na výrub stromov na ihrisku. PD výrub nezabezpečí. On by to spravil,
ak by nemal nikto iný záujem výmenou za drevo stromov.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za: 5, zdržal sa: 1, proti: 0- výrub stromov na ihrisku bol
Ľ.Jamrichovi schválený výmenou za drevo uvedených stromov.
- Bol v TAVOSe, aby mohol vybaviť svoj vodomer na svoju firmu. Je potrebné, aby o zmenu
zažiadala aj obec aj on.
- Kanál je už skolaudovaný? Bolo stretnutie ohľadom reklamácie kanála?
M.Jurkasová – stretnutie bolo, k reklamácii máme aj vyjadrenie od CHVB.
- Mali by sme vymyslieť, ako by sa dal zrealizovať chodník z námestia na cintorín.
- Kto zabezpečuje vývoz fekálií v obci ?
Ing.J.Tomiš – obec potrebuje 1 odborníka, ktorý by bol nablízku v prípade poruchy verejného
osvetlenia. Mohli by sme osloviť P.Vavru, ten nejaké skúšky má.
J.Pápež – v KD nie je k hydrantu dovedená vode. Až by horelo, budeme mať problém.
K bodu3/12:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, ďalšie zasadnutie nového OZ bude do 30 dní.
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UZNESENIE č. 1/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.1.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. Schvaľuje
1. program rokovania
2. plán kontrolórky na 1. polrok 2011
3. výber nového auditora na rok 2010
4. výrub stromov na ihrisku p. Ľ. Jamrichovi, ktoré vykoná pre TJ výmenou za drevo
Stromov
5. Komisiu finančnú a obecného majetku: predseda Ing. Dušan Ilenčík, členovia
Ing. Ladislav Ďuriš a Daniela Zemková
6. Komisiu kultúrnu, sociálnu, zdravotnú a telovýchovy: predseda Daniela Zemková
členovia Mgr. Jana Gulová, Ing. Jaroslav Tomiš, Rudolf Uher, Ing. Mária
Jamrichová, Ľubica Današová, Mária Jurkasová, Oľga Pápežová, Daniela
Vlkovičová, Mgr. Ivana Ilenčíková, Monika Šprernogová, Mária Motúzová, Mária
Petríková, Miroslav Veiser, Mária Beláková, Július Pápež
7. Komisie bytová, výstavby a životného prostredia: predseda Ľubomír Jamrich,
členovia bytovej komisie: Mária Jurkasová, Ing. Ladislav Ďuriš, Ing. Jaroslav
Tomiš
8. Komisia obchodu, služieb a verejného poriadku: predseda Rudolf Uher, členovia
Ing. Dušan Ilenčík a Mgr. Jana Gulová
9. rozpočtové opatrenie č. 1/2010
B. Berie na vedomie
1. informácie starostu obce
2. interpelácie poslancov
3. vyjadrenie mandátovej komisie k oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu
4. správu o delimitácii majetku
5. zhodnotenie doterajšej činnosti starostu
6.
C. Doporučuje
1. starostovi: osloviť záujemcu o obnovu web stránky obce
2. starostovi: osloviť J.Melichera na správcu sietí OcÚ
D. Ukladá
1. Ľ.Jamrichovi 1 mesačnú lehotu na doriešenie pošty v našej obci
2. zistiť možnosť riešenia terasy KD
3. zistiť fungovanie ČOV a možné riešenie odstránenia problémov
4. dôležité hlásenia 2x denne v čase o 9.00 hod a 17,00 hod
5. zistiť cenové relácie svietidiel
Overovatelia zápisnice:
Daniela Zemková

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

Mgr. Jana Gulová

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

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

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 24.1.2011
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