Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 24.2.2012
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1

Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných poslancov a občanov.
Starosta navrhol zapisovateľku: p. Danielu Zemkovú a overovateľov zápisnice:
Mgr. Janku Gulovú a Ing. Dušana Ilenčíka.
Hlasovanie: Prítmní: 7, za: 7 ( ĽJ, LĎ, RU, JG, DI, JT, FZ), zdržal sa: 0, proti: 0 –
zapisovateľka a overovatelia zápisnice boli schválení.
Mimoriadne OZ sa konalo na OcÚ , ktorého jediným bodom programu bolo rozpočtové
opatrenie č. 1. Predmetom bolo presun prostriedkov rozpočtu z programu 5.1 – Komunikácie
do programu 3.6 – Protipožiarna a civilná ochrana na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
Poslanec Ilenčík – chce vidieť kompletnú podpísanú zmluvu s Poštou. P. Zemková mu dala
predmetnú zmluvu k nahliadnutiu a tiež všetkým prítomným poslancom.
Potom sa poslanci spolu so starostkou a prítomnými občanmi odobrali na prehliadku novozrekonštruovaných priestorov požiarnej zbrojnice (pošty).
Poslanec Ďuriš - po predložení a nahliadnutí kompletnej zmluvy skonštatoval, že nie je
zmluva formulovaná tak, ako sme sa dohodli na stretnutí poslancov s jednaním so zástupcami
pošty zo dňa 11.8.2011. Konkrétne sa jedná o nesplnenie druhej časti bodu č.3- "V prípade,
že by pošta 10 ročné obdobie nedodržala, žiadame doplatok nájmu do ukončenia
10.roku."
Celé znenie návrhu zmluvy zo strany obce bod č.3: "Nájom 25 €/m2/rok, minimálna doba,
na ktorú sa podpíše nájomná zmluva 10 rokov. V prípade, že by pošta 10 ročné obdobie
nedodržala, žiadame doplatok nájmu do ukončenia 10.roku."
Tým, že tento bod nie je zapracovaný do zmluvy, ideme do určitého rizika na dané obdobie
10rokov, že v prípade vypovedania zmluvy zo strany pošty skôr, sa nám vložená investícia
do rekonštrukcie PZ nemusí celkom vrátiť.
Poslanec Tomiš – navrhol k bodu programu: 11 000,- EUR rozpočtových prostriedkov
presunúť z programu 5.1 – Komunikácie a 2 000,- EUR RP z programu 1.1 – Riadenie obce ,
podpoložka odmeny.
Starostka – Dávam hlasovať za návrh poslanca Tomiša.
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: 4 (ĽJ, JT, DI, LĎ), zdržal sa : 0, proti: 3 (RU, JG, FZ) –
rozpočtové opatrenie č. 1 bolo schválené.
Poslanec Ilenčík – navrhuje p. starostke, aby vyhlásila (resp. zorganizovala) jarné upratovanie
v obci počas mesiac apríl, máj, do ktorého by sa mohli zapojiť všetci občania tak, ako to bolo
po minulé roky. Ďalej navrhuje zmeniť banku Dexia,(Prima banka), v ktorej má obec uložené
fin. prostriedky. Doporučuje prehodnotiť výhodnosť zmlúv a obchodných podmienok ako aj
rizikovosť danej banky.
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť.

UZNESENIE č.2/2012
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.2.2012
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. Schvaľuje
1. overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. rozpočtové opatrenie č. 1

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Gulová

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

Ing. Dušan Ilenčík

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

Zapísala

Daniela Zemková, dňa 7.3.2012

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

