Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.5.2013, ktoré
sa konalo o 18,00 hod. v mariášovej miestnosti KD.
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová, privítala všetkých prítomných príloha č.1 Program zasadnutia bol bez zmeny schválený.
Prítomní: 4 Za:4 Proti: 0
Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice sú: poslanec Tomiš a poslankyňa Gulová
2. Prezentácia firmy na verejného osvetlenia- previedol Ing. Zuzic. Urobil prezentáciu materiálov,
ktoré používa, oboznámil prítomných s obcami, kde výmenu verejného osvetlenia jeho firma robila.
Pri výmene VO jedná sa o svetlá ktoré existujú, osvetlenie cintorína a kostola.
OZ berie na vedomie prezentáciu.
3. Voľba zástupcu starostu obce – p. starostka sa s niektorými poslancami rozprávala, nikto zatiaľ
funkciu neprijal. Poslanec Zima navrhol Ing. Tomiša, ktorého OZ zvolilo.
Prítomní: 7
Za:4 (EM,JG,ĽJ,FZ) Proti: 0
Zdržal sa:3 ( DI,LĎ,JT)
Ing. Tomiš: neprijal tento návrh od p. starostky, bol rozčarovaný zo zvolenia. Poďakoval sa za
dôveru, pokúsi sa o to, aby komunikácia so starostkou fungovala a spolupráca prospievala obci
Ing. Ilenčík: vyjadril svoj názor o odstúpení z postu zástupcu starostu
4. Riešenie členstva v združeniach – materiály poslala starostka emailom.
Podmalokarpatské partnerstvo nefunguje, platíme udržiavací poplatok, združenie nevyvíja žiadne
aktivity. Obce chcú založiť nové združenie, ktoré bude funkčné . OZ schvaľuje v zmysle čl. 5.7, pís. a)
Stanov občianskeho združenia Podmalokarpatské partnerstvo, o.z. ukončenie členstva v tejto
organizácii k 31.5.2013
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
Odporúča starostovi obce písomne oznámiť túto skutočnosť výkonnému orgánu tejto organizácie do
31.5.2013 na sídlo združenia: Podmalokarpatské partnerstvo, Nám. Slobody 500/8, 922 03 Vrbové
Obce chcú založiť nové združenie verejno-súkromné, ktoré bude mať viacej obyvateľov, zatiaľ
s pracovným názvom Holeška a bude môcť žiadať o nové dotácie v rámci rozvoja obce Dolný
Lopašov. OZ schvaľuje
a) v zmysle uznesenia č.10/2013 zasadnutia Mikroregiónu nad holeškou, konaného dňa
24.5.2013 členstvo obce v zastúpení starostom obce PaedDr. Hanou Madrovou
v pripravovanom občianskom združení verejno-súkromného partnerstva s pracovným
názvom Holeška
b) vstup do tohto združenia
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
5. Informácia zo sčítania obyvateľov, domov a bytov príloha č.2
Obec dostala zo štatistického úradu informácie o počte obyvateľov, pracujúcich, dôchodcov,
študentoch, deťoch, nezamestnaných, ekonomicky aktívnych občanoch. OZ berie na vedomie túto
informáciu
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
6. Rôzne
p. starostka:
6.1. Kontajnery na veľkoobjemový zber – obec sa chystá pristaviť veľkokapacitné kontajnery,
termíny budú vopred upresnené p. starostkou
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6.2. Informácie o pripravovanom plagáte – je na 90% pripravený, bude tam, že za obecným úradom
budú kontajnery na papier a kovy, informácie o všetkých separovaných komoditách a všetkých
postupoch v odpadoch, aby občan bol dostatočne informovaný, do podomového odpadu by sa malo
dostať len to, čo tam ozaj patrí
6.3. 620. výročie našej obce- v budúcom roku- návrh na vytlačenie monografie obce.
Poslanec Tomiš – pred 20-timi rokmi p. Klčo spracoval publikáciu o našej obci, bolo by vhodnejšie
doplniť starú spracovanú ako znovu platiť tvorbu od začiatku. K 50. výročiu TJ zozbieral materiály
a vydal brožúru o futbale, mohlo by to byť v novej monografii použité.
Poslanec Ilenčík – podľa jeho vedomia bývalý starosta už aj zadal p. Klčovi doplnenie tejto publikácie
o našej obci
Poslanec Jamrich – existuje ešte dajaká kniha o našej obci, ktorá by mohla byť použitá
p. starostka – pri vypracovaní tejto monografie bude potrebné zainteresovať všetkých vás poslancov a
ochotných ľudí, ktorí majú vedomosti o všetkých prvých veciach v obci: auto, televízor, kosačky, staré
výšivky, významných ľudí. Ak vy už niečo máte, čo najskôr to začať zberať. V budúcom rozpočte
bude potrebné počítať s týmto výdavkom. Približný termín by sa mohol stanoviť koncom augusta až
začiatkom septembra. OZ predbežný termín osláv stanovilo na 31.8.2014.
6.4. Kontrola z Povodia Váhu – p. Koštál z SVHP prešiel náš potok, konštatoval, že zosúvanie
potoka – betónových kociek spôsobili ľudia neodborným zásahom. Pri prehliadke sme zistili, že
niektorí ľudia do potoka vypúšťajú to, čo tam nepatrí
6.5. Odkanalizovanie obcí - združenie obcí Šterusy, Dolný Lopašov, Nižná možno aj Chtelnica, tá
ešte tiež nemá vytvorenú celú kanalizáciu. Cieľom združenia je vytvoriť väčší projekt, ktorý by
mohol požiadať o príspevok z európskych fondov. Hlasovanie OZ: súhlas, aby sa naša obec mohla
pripojiť k združenie na odkanalizovanie menovaných obcí.
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
6.6. Informácia k dodatku k zmluve o Verejnom osvetlení
Verejné osvetlenie – lampy, ktoré už máme osadené, na tieto lampy a práce máme podpísaný dodatok
ku zmluve - záruku na 10 rokov
6.7. Rozpočtové opatrenie č. 1
Presun finančných prostriedkov vo výške 600 Eur z programu 2.1. prevádzka úradu na program 3.4.
cintorínske služby, zakúpenie chladiaceho katafalku do domu smútku
p. kontrolórka- rozpočtové opatrenie musí byť vyvesené 14 dní až potom môže OZ schváliť
P. starostka požiadala poslancov OZ o hlasovanie, že body:6.1,6.2.,6.3.,6.4.,6.6.,6.7. zobralo OZ na
vedomie
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
16. Diskusia
p. Vašková
– pri chemických odpadoch treba obcou zabezpečiť odvoz. OZ poveruje poslanca Ďuriša na zistenie
spoločnosti na odvoz nebezpečných odpadov
p. Huňavý
- pri vývoze veľkokontajnerového odpadu by bolo vhodné pristaviť kontajner, ktorý by mal jednu
stranu otvárateľnú
- potok pred školou sa pomaly zanáša blatom, bolo by potrebné jeho vyčistenie
- plánované osvetlenie cintorína nepovažuje za potrebné, osvetlená má byť tá časť obce, kde sa
občania v noci pohybujú
Poslanec Tomiš
- budova Jednoty na námestí je ošarpaná, už v minulosti sa stala chyba, keď boli práce na omietke
budovy urobené, budúcoročné plánované oslavy sem pritiahnu rodákov obce, je potrebné budovu
opraviť. Odpoveď p. starostky: snaží sa o to, od minulého októbra komunikuje s vedením Jednoty
v Trnave, píše žiadosti, dúfa, že to dotiahne do zdarného konca
- brigáda OZ, každý zamestnaný občan čaká na sobotu, kedy môže doma porobiť si svoje povinnosti,
nie že by som sa nechcel zúčastniť, ale skôr brigáda na verejnom priestranstve, ako po záhumniach
občanov, ktorí neustále poriadok nedodržujú
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- je veľa vecí v obci, ktoré treba urobiť, ako námestie- lavičky, sú v obci zamestnanci, ktorí by tieto
práce mali upraviť
Poslankyňa Gulová
- brat ju informoval, že sa obec zapája do súťaže, ktorú vyhlásil Enel, je tu možnosť pre obec získať
finančné prostriedky, 14.6.2013 by sa urobila brigáda na skrášlenie obce, chce od poslancov návrh, čo
by sa mohlo urobiť
- brigáda, ktorú urobili občania za horným koncom, je chvályhodná, pre zlé počasie bola celoobecná
brigáda zrušená
- firma, ktorá na minulom zastupiteľstve prezentovala sa ozvala? P. starostka: prišla už cenová
ponuka, je k nahliadnutiu na obecnom úrade
Poslanec Ďuriš
- firma na verejné osvetlenie, ktorá sa na minulom zasadnutí prezentovala s ponukou dodržala čo
sľúbila, všetky dohodnuté veci poslala
Poslanec Ilenčík
- vyjadrenie k odstúpeniu z postu zástupcu starostu
- žiada o prekontrolovanie zápisnice z 17.5.2013
Poslanec Jamrich
-žiada o prekontrolovanie zápisnice z 22.3.2013
17. Záver
P. starostka poďakovala za účasť na zasadnutí.
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UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.5.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 4/2013/A:

A.

berie na vedomie:

1. informácie zo sčítania obyvateľov, domov a bytov
2. Prezentáciu svietidiel
3. informáciu z bodu Rôzne – veľkoobjemový odpad
4. prehĺbenie kanála pri PD
5. oslavu 620. výročia obce a monografiu obce
6. prehliadka potoka pracovníkom SVHP

7. odkanalizovanie obce
8. zmena záručnej doby na 10 rokov k zmluve o novom verejnom osvetlení
9. rozpočtové opatrenie č.1/2013
Uznesenie č.4/2013/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia

Prítomní:4

Za:4

Zdržal sa:0

Proti:0

2. za zástupcu starostu obce poslanca Jaroslava Tomiša
Prítomní:7
Za:4 Proti:0
Zdržal sa:3
3. schvaľuje v zmysle čl. 5.7, pís. a) Stanov občianskeho združenia Podmalokarpatské partnerstvo,
o.z. ukončenie členstva v tejto organizácii k 31.5.2013

Prítomní: 7

Za:7

Zdržal sa: 0

Proti:0

4.
a) v zmysle uznesenia č.10/2013 zasadnutia Mikroregiónu nad holeškou, konaného dňa 24.5.2013
členstvo obce v zastúpení starostom obce PaedDr. Hanou Madrovou v pripravovanom občianskom
združení verejno-súkromného partnerstva s pracovným názvom Holeška
b) vstup do tohto združenia

Prítomní:7

Za:7

Zdržal sa:0

Proti:0

Uznesenie č. 4/2013/C:
C.
súhlasí:
1. s pripojením obce k združeniu s obcami na odkanilzovanie

Prítomní:7

Za:7

Zdržal sa:0

Proti:0

Uznesenie č. 4/2013/D:
D.
poveruje:
1. poslanca Ďuriša získať informácie a kontakty na likvidáciu chemického odpadu
Uznesenie č. 4/2013/E:
E.
doporučuje:
1. zapisovateľke prekontrolovať zápisnicu z 22.3.2013 uznesenie č.2/2013 bod č.3, 17.5.2013 bod 6.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Tomiš

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

Mgr. Jana Gulová

.....................................
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.............................................
PaedDr. Hana Madrová
Starosta obce

Zapísala 7.6.2013 Beblavá
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