Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4.7.2013, ktoré sa
konalo o 19,00 hod. v Požiarnej zbrojnici.
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová, privítala prítomných poslancov a
občanov -príloha č.1 Program zasadnutia bol bez zmeny schválený.
Prítomní: 5
Za:5
Proti: 0
Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice sú: poslanec Jamrich a poslanec Zima
2. Kontrola uznesení – všetky uznesenia starostka prekontrolovala, splnené, bod nový Rokovací
poriadok OZ trvá, chce aby bol dôkladne spracovaný.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Prítomní:5

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa:0

3. Verejné osvetlenie v obci – starostka vyzvala predsedu stavebnej komisie poslanca Jamricha, aby
sa vyjadril k VO. OZ počítalo počet lámp, nastala polemika v akom počte lámp sú terajšie ponuky.
OZ sa zhodlo na vypracovanie cenovej ponuky v počte 92 lámp. Lampy, ktoré boli v minulom roku
osadené na hlavnej ceste sú podľa nových firiem - záujemcov o práce na verejnom osvetlení - osadené
nesprávne. Poslanec Jamrich: firma, ktorá prevádza takéto práce zodpovedá za to, aby osadené lampy
boli prevedené v rámci technických noriem a v tom prípade je aj za ne zodpovedná.
OZ poveruje starostu obce, aby dohliadol na to, že v komisii pre verejné obstarávanie na verejné
osvetlenie obce boli nominovaní aj členovia- poslanci OZ
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
OZ ukladá stavebnej komisii vypracovať konkrétne požiadavky na verejné obstarávanie pre verejné
osvetlenie v našej obci do 12.7.2013
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
4.1. Odpredaj tlačiarenskej a počítačovej techniky z Ocú– firma nám ocenila vyradené ešte
funkčné zariadenia, treba rozhodnúť, či ich obec za zostatkové ceny odpredá, ale akým spôsobom ich
využije. OZ schvaľuje, aby sa funkčné zariadenia ponúkli na používanie v rámci obce MŠ, ŠS, Jednote
dôchodcov a nefunkčné odovzdali do zberu elektroodpadov
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
4.2. Zapojenie sa do súťaže o dotáciu – na základe vyhlásenej súťaže o zmene obce za posledných
20 rokov sme zapojili aj našu obec. Vyhľadali sme staré fotografie ZŠ, MŠ, Kultúrneho domu
a následne vynovené všetky budovy. Budeme čakať ako súťaž dopadne, či obec uspeje. OZ berie na
vedomie informáciu o zapojení sa do súťaže
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
4.3.Informácia o vyhlásení o zhode žumpy s ustanoveniami zákona – od PD došlo potvrdenie
o zhode žumpy s požiadavkami vodotesnosti.
Poslanec Ďuriš- chce od realizátora stavby osadenia žúmp, stanovisko či boli dodržané podmienky pri
ich spájaní, či boli použité materiály na spájanie, ktoré podľa certifikácie sú odporúčané.
Poslanec Ilernčík – pravdepodobne v tomto je problém pri natekaní do žúmp, netesnosť je v zlom
spojení.
Poslanec Tomiš – boli sa vôbec z PD pozrieť na reklamáciu žumpy
OZ berie na vedomie informáciu o zhode žumpy s ustanoveniami zákona

Prítomní:4

Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

4.4. Žiadosť o riešenie susedského sporu – OZ dopručuje stavebnej komisii obhliadku miesta, ktoré
p. Mária Madunická uviedla v žiadosti o zatekania vody pod hospodárske budovy
Prítomní: 5
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa:1(ĽJ)
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4. Diskusia
p. Ilenčík
- pozeral cenové relácie na solárne lampy v cene 12,50 Eur, dohodol sa, že zakúpi jednu na skúšku
osvetlenia cintorína
- v termínoch by poprosil o dodržiavanie termínov zasadnutia OZ, na vedomia aspoň 3 dni pred
zasadnutím
5 . Záver
P. starostka poďakovala za prítomnosť na zasadnutí.
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UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.7.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 6/2013/A:

A.

berie na vedomie:

1. informácia o vyhlásení o zhode žumpy s ustanoveniami zákona

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. zapojenie sa do súťaže o dotáciu na 3000 Eur

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.6/2013/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia

Prítomní: 5

2. presun nepotrebnej počítačovej techniky z Ocú na iné zložky obce

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 6/2013/C:
C.
ukladá:
1. stavebnej komisii vypracovať konkrétne požiadavky na verejné obstarávanie pre verejné osvetlenie
do 12.7.2013

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 6/2013/D:
D.
poveruje:
1. starostu obce, aby v komisii pre verejné obstarávanie na verejné osvetlenie boli nominovaní
členovia OZ

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2013/E:
E.
doporučuje:
1.stavebnej komisii obhliadku a preverenie skutkového stavu zatekania hospodárskych objektov na
základe sťažnosti p. Márie Madunickej

Prítomní: 5

Za:4

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (ĽJ)

Overovatelia zápisnice:
p. František Zima

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

p. Ľubomír Jamrich

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

Zapísala: Mária Beblavá 11.7.2013
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