Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.4.2014, ktoré sa
konalo o 18,00 hod. v Požiarnej zbrojnici.
1. Schválenie programu, určenie overovateľov - Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr.
Hana Madrová, privítala prítomných poslancov a občanov -príloha č.1
Na návrh starostky obce bol z programu presunutý bod 5 – VZN o ochrane ovzdušia na ďalšie
rokovanie, program zasadnutia bol doplnený na návrh poslanca Jamricha - Dokončenie vecí cintorín
a žumpa. Doplnený program schválený.

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice sú: poslanec Tomiš a poslankyňa Gulová
2. Kontrola a zrušenie uznesení –uznesenia z minulého splnené. Trvajú uznesenia č.2/2014/C bod
1., uznesenie č.2/2014/D bod 1 a 2. OZ berie na vedomie plnenie uznesení

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 4/JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Kontrola plnenia uznesení vypracovaná kontrolórkou obce zo dňa 30.12.2013 – vypísané všetky
nesplnené uznesenia. Väčšia časť týchto uznesení je nesplniteľná, preto navrhujem ich zrušenie okrem
uznesenie č.8/2012/B/1, uznesenie č. 5/2013/A/4, uznesenie č. 7/2013/CH/1.

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 3/JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 1/ ĽJ/

3. Duplicitné vlastníctvo – p. Šprtová užívala parc. č.2627/3 - záhrady. Právnička, zastupujúca obec
Dolný Lopašov uviedla, že v Správe katastra nie je uvedené duplicitné vlastníctvo, parcela bola
pridelená p. Imrichovi , ale zápis do katastra neprebehol, nakoľko menovaný sa odsťahoval do ČR.
Zatupujúci právnik p. Šprtovej JUDr. Jankech oponoval, že história pridelenia menovanej parcele je
iná, vlastníctvo štátu a následne obce je spochybniteľné. Prídelové vlastníctvo p. Mucinu nebolo
zrušené. P. Šprtová vo svojej žiadosti požaduje uzatvoriť dohodu o vysporiadaní pozemku uznanie
vlastníctva p. Mucinu, ktoré následne musí prejsť dedičským konaním.
OZ berie na vedomie stanoviská Mgr. Jedličkovej a JUDr. Jankecha, zástupcu p. Šprtovej

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

OZ poveruje OÚ poskytnúť stanovisko právničky Mgr. Jedličkovej JUDr. Jankechovi a prerokovať
argumenty oboch strán

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

4. Nový rokovací poriadok – predložený nový rokovací poriadok obdržali poslanci na
pripomienkovanie, pripomienkoval len poslanec Ďuriš.
Pozmeňujúci návrh poslanca Jamricha – na zasadnutí OZ prítomnosť zapisovateľky, pracovníčky OÚ.
Pozmeňujúci návrh p. Jamricha doplnený v§ 13 v bode 1 v znení: Na zasadnutí OZ sa zúčastní
pracovníčka obecného úradu, určená ako zapisovateľka, ktorá spíše zápisnicu.
OZ schválilo takto doplnený rokovací poriadok

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

5. VZN o ochrane ovzdušia – právnička doporučila ešte VZN neschvaľovať, pokiaľ nie je právne
overené, preto vypadlo z rokovania. Bod 5. bol nahradený doplňujúcim bodom poslanca Jamricha.
5. Dokončenie dokončených vecí – p. Jamrich urgoval, ako sa pohlo s reklamáciami ohľadom
cintorína, terasa KD. P. starostka písomne, e-mailom a telefonicky urgovala p. Rudzana. Dostala
prísľub, že do dvoch týždňov p. Rudzan príde. Pokiaľ sa ohlási, upovedomí poslancov, aby sa
zúčastnili jednania s ním.
Problematika žumpy v bytovom dome, natekanie spodnej vody. Previesť kontrolu odpočtu vodomeru,
zistiť sledovanie.
OZ poveruje zamestnanca OÚ sledovať v pravidelných intervaloch stav odberu vody na spoločnom
vodomere bytového domu a množstvo vývozu.

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/
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Proti:0

Zdržal sa:0

6. Rôzne
6.1. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu námestia – je podaná žiadosť, už v poradí štvrtá, ktorú
obec podala na MF na rekonštrukciu námestia v sume 13500,- Eur.
OZ berie na vedomie informáciu o dotácii.

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

6.2. Rýchlosť v obci- sťažnosti občanov na rýchlosť vozidiel po obci, pred bytovkou, Fundiská.
OZ berie na vedomie sťažnosti občanov na rýchlosť vozidiel v obci

Prítomní:5 /ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/
Za:5/ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/
Proti:0
Zdržal sa:0
OZ doporučuje preveriť OÚ alternatívu dopravného značenia obytných zón v obci.
Prítomní:5 /ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/
Za:5/ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/
Proti:0
Zdržal sa:0
6.3. Oslavy obce – starostka obce urgovala poslanca Tomiša, aby dodal texty do monografie obce
Poslankyňa Gulová informovala poslancov, v čom budú oslavy pozostávať: v piatok 27.6. 2014
vystúpenie detí našej obce ako žiakov CZUŠ, vystúpenie učiteľov NATURA, v kultúrnom dome
sprístupnená výstava obrazov, dobových reálií, výstava fotografií, premietanie filmu o obci, v sobotu
28.6.2014 bude privítanie hostí a odovzdávanie cien, vystúpenie a účinkovanie ľudových hudobných
skupín, oficiálny program v prípade priaznivého počasia na ihrisku.
OZ berie na vedomie informáciu o oslavách výročia obce

Prítomní:5 /ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/

Za:5/ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/

Proti:0

Zdržal sa:0

6.4. Plat starostu – raz ročne musí prerokovať OZ
Poslanec Tomiš – návrh na plat starostu:
plat starostu priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 824,- Eur x 1,65= 1360,- Eur + 10%
= 1497,- Eur

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/ Za:2/JT, EM,/ Proti: 0
Návrh poslanca Tomiša neschválený.

Zdržal sa: 3/ĽJ, JG, LĎ/

Návrh na plat starostu - poslanec Jamrich:
plat starostu priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 824,- Eur x 1,65= 1360,- Eur

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LĎ/ Za:1/ ĽJ/ Proti: 0
Návrh poslanca Jamricha neschválený.

Zdržal sa: 4/, JT, EM JG, LĎ/

Návrh na plat starostu - poslanec Ďuriš:
plat starostu priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 824,- Eur x 1,65= 1360,- Eur + 8%
= 1469,- Eur

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LD/ Za:4/JG,EM,JT,LĎ/ Proti:1/ ĽJ/
Návrh poslanca Ďuriša schválený.

Zdržal sa:0

7. Diskusia
Poslankyňa Gulová: vzdala sa členstva vo finančnej komisii p. Zemková?
Odpoveď starostky: Áno vzdala, ale na komisii bude s hlasom poradným ako pracovníčka OÚ.
Starostka obce H. Madrová:
pripravujeme odkanalizovanie PZ, voda , WC, výmena okien
pracujeme na urbanistickej štúdie úpravy námestia
- oddelenie spotreby elektrickej energie ŠS od MŠ
- zapojíme sa do hromadného verejného obstarávania na plyn cez ZMO J.Bohunice
- príprava odčlenenia vykurovania plynom peklo + kuchyňa od KD
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Poslanec Tomiš: Akí hostia budú pozvaní na oslavu?
Starostka: Bývalí predstavitelia obce, PD, MŠ, ZŠ.
Poslanec Ďuriš: Firma EcoLed vyhrala VO na svietidlá, kedy sa začne svietiť?
Starostka: OZ navrhlo zmluvu pred podpísaním zveriť na kontrolu právnikovi. Naši právnici navzájom
riešia problémy a dohadujú správnu verziu pre obe strany, potom, dôjde k podpísaniu zmluvy.
V MŠ zateká, bolo by dobré prizvať odborníka a odstrániť diery na streche.
8. Záver
P. starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a termín ďalšieho zasadnutia OZ určila na polovicu júna
2014.
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UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.4.2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 3/2014/A:

A.

berie na vedomie:

1. kontrolu plnenia uznesení

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Proti:0

Zdržal sa:0

2. žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu námestia na ministerstvo

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

3. informácie od občianky o vysokej rýchlosti na miestnych komunikáciách

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LD/ Za:5/ĽJ,JG,EM,JT,LD/

Proti:0

Zdržal sa:0

Proti:0

Zdržal sa:0

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. informácie o príprave osláv 620. výročia založenia obce

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LD/ Za:5/ĽJ,JG,EM,JT, LD/
5. riešenie duplicitného vlastníctva

Prítomní:4/ĽJ,JG,EM,JT/
Uznesenie č.3/2014/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia

2. nový rokovací poriadok OZ na základe zák. č. 369/1990 § 11 ods.4 písm. k)

Prítomní: 4 /ĽJ,JG,EM,JT/ Za: 4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. zrušenie uznesení
č.1/2011;
č.3/2011; č.5/2011; č.9/2011/C/1; č.10/2011/C/2; č.10/2011/C/3; č.10/2011/C/5;
č.3/2012/C/1;
č.4/2012/B/4;
č.6/2012/C/4;
č.6/2012/C/6; č.6/2012/C/8; č.6/2012/C/11;
č.6/2012/D/3; č.7/2012/C/1; č. 7/2012/C/5; č.7/2012/D/2; č.8/2012/D/1; č.9/2012/B/1;
č.2/2013/H/2;
č.2/2013/H/3;
č.4/2013/D/1;
č.5/2013/A/5;
č.5/2013/D/1;
č.6/2013/B/2;
č.7/2013/CH/1; č.7/2013/CH/5; č.7/2013/CH/6; č.7/2013/CH/7;

Prítomní:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Za:3/JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:1/ĽJ/

4. plat starostu priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 824,- Eur x 1,65= 1360,- Eur +
8% = 1469,- Eur

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LD/ Za:4/JG,EM,JT,LD/
Uznesenie č. 3/2014/C:
C.
ruší:
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Proti:1/ ĽJ/

Zdržal sa:0

1. rokovací poriadok OZ s platnosťou od 18.6.2007

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 3/2014/D :
D.
doporučuje:
1. OÚ preveriť alternatívu dopravného značenia obytnej zóny na dopravnom inšpektoráte za účelom
zvýšenia bezpečnosti na hlavnej ceste

Prítomní:5/ĽJ,JG,EM,JT,LD/ Za:5/ĽJ,JG,EM,JT, LD/

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 3/2014/E:
E.
poveruje:
1. OÚ poskytnúť stanovisko právničky p. Jedličkovej p. Jankechovi a prerokovať argumenty oboch
strán v prípade určenia vlastníctva pozemku akého, č. parcely na LV?????????????

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

2. zamestnanca OÚ sledovať stav odberu vody na spoločnom vodomere bytového domu a množstvo
vyvezených splaškov v pravidelných intervaloch do konca roka

Prítomní:4 /ĽJ,JG,EM,JT/

Za:4/ĽJ,JG,EM,JT/

Proti:0

Zdržal sa:0

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Gulová

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

dňa: ...................................

Ing. Mgr. Jaroslav Tomiš....................................

dňa: ....................................

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