Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.2.2014, ktoré sa
konalo o 18,00 hod. v mariášovej miestnosti KD.
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová, privítala prítomných poslancov a
občanov -príloha č.1 Program zasadnutia bol doplnený poslancom Ďurišom - informácia o správe p.
kontrolórky obce o kontrole faktúr a dokladov z cintorínskeho múrika, strechy a terasy KD. Doplnený
program v bodom 6.9. schválený.
Prítomní: 6 Za:6 Proti: 0 Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice : poslanec Tomiš a Ilenčík
2. Kontrola plnenia uznesení – všetky uznesenia z minulého zasadnutia splnené

Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

3. Žiadosť o prehodnotenie návrhu č.1/2014 VZN o mesačnom príspevku na školské zariadeniaŽiadosť riaditeľa ZŠ: návrh na niekoľkonásobné zvýšenie poplatku za školský klub detí je neprimerané,
treba pozrieť na poplatok v okolitých obciach, na sociálnu situáciu rodičov detí a doporučil zmenu
VZN urobiť s platnosťou k novému školskému roku.
Poslanec Ďuriš – žiadal o zaslanie podkladov na analytický prepočet príspevkov, ktorý mu nebol
doručený
OZ berie na vedomie žiadosť p. riaditeľa Belicu

Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

4. Určenie stravnej jednotky - p. Jakubcová vedúca ŠS vysvetlila z čoho vypočítala stravnú jednotku,
režijné náklady, jedno jedlo = 2,75 Eur, platné rovnako pre cudzích stravníkov aj dôchodcov.
Poslanec Jamrich – na koľkých jedlách bola vypočítaná stravná jednotka, môžu sa stravovať cudzí
stravníci?
Poslanec Ilenčík – kde bude použité 1,- Eur na režijné náklady a ako je to so stravovaním cudzích
stravníkov ?
p. Jakubcová:
počet vydaných hlavných jedál za r.2013, ktorých bolo 17 366
na stravovanie cudzích stravníkov musia byť určené priestory, rôzne schválenia Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva
na nákup materiálu do kuchyne- taniere, obrusy, oblečenie kuchárok
OZ berie na vedomie výšku režijných nákladov pre cudzích stravníkov na jedno hlavné jedlo vo výške
2,75 Eur

Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

5. VZN č.1/2014 o mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení . Poslanec
Ďuriš –- nie sú pripravené analytické prepočty a v nich započítaná miera inflácie na výšku príspevkov
v škole a školských zariadeniach, v rokovacom poriadku je písané, že poslanci majú obdržať všetky
doklady, ktoré sú potrebné k výpočtu, do dnešného dňa som ich neobdržal. Poveriť finančnú komisiu
a kompetentné osoby na výpočet príspevkov v MŠ, ŠS, ŠK.
OZ poveruje finančnú komisiu a kompetentné osoby na výpočet príspevkov v MŠ, ŠS, ŠK.

Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

Na základe týchto argumentov VZN č.1/2014 nebolo schválené, posúva sa na schválenie k novému
školskému roku.

Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

6. Rôzne
p. starostka:
6.1. Oprava koryta potoka – v minulom roku boli finančné prostriedky vyčlenené, ale oprava bola
vyfakturovaná až v tomto roku.
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Poslanec Ilenčík – je nespokojný s faktúrou, ktorá nemá všetky náležitosti, chýba krycí list, nie sú
uvedené práce. V prípade reklamácie nie je možné bez týchto dokladov reklamáciu použiť, nie sú
opravené len odvodové kanály spodnej vody, sú tam pravdepodobne výustia občanov, ktorí by sa
mali na financovaní podieľať.
Poslanec Tomiš – nie je v našich silách donútiť občanov k financovaniu výustí a pokiaľ by sme
k takémuto kroku pristúpili, potok by nebol do dnešného dňa opravený.
OZ schválilo zaplatenie faktúry z rezervného fondu až po doložení všetkých potrebných náležitostí –
krycí list, rozpis prác, počet výustí
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
6.2. Duplcitné vlastníctvo – JUDr. Jankech, zástupca vlastníka v duplicitnom vlastníctve na parc.
č.2627/3 v k.ú. Dolný Lopašov vysvetlil akým spôsobom prišlo k duplicite vlastníka. Parcela bola
pridelená prídelovou listinou vlastníkovi, ale z dôvodu odchodu do Česka vlastník nepožiadal o zápis
na katastre nehnuteľností. Navrhuje uzatvoriť dohodu o vysporiadaní, v opačnom prípade bude
nutné riešenie súdnou cestou. Už takýto prípad obec rieši, čakáme na vyjadrenie právnika. OZ berie
na vedomie riešenie duplicitného vlastníctva
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
6.3. Verejné osvetlenie – zmluva o nájme a poskytovaní služieb s EcoLet Solutions, upravená
právničkou, zaslaná poslancom na vyjadrenie do 27.2.2014
OZ berie na vedomie informáciu o zmluve

Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

6.4. MŠ –žiadosť MŠ o kontrolu zaradenia nového pedagogického zamestnanca na úrovni úväzku
a požadovaného stupňa vzdelania. OZ berie na vedomie uvedených požiadaviek MŠ, zaradenie
v súlade so zákonom
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
6.5.
a/ Žiadosť poľovníckeho združenia o dotáciu z rozpočtu obce – žiadosť prišla na základe VZN č.
20/2010 o dotáciach oneskorene, nesplnila kritériá na pridelenie dotácie, v tomto duchu p. starostka
odpovie. OZ berie na vedomie žiadosť o dotáciu
Prítomní: 7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
b/ Žiadosť poľovníckeho združenia o zrušenie poplatku za psa – na základe VZN č.17/2009
poplatok za psa fyzickej osobe nemôže byť zrušený, pes musí byť vo vlastníctve poľovníckeho
združenia. OZ berie na vedomie žiadosť o zrušenie poplatku

Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

6.6. Žiadosť JDS o priestory na činnosť – obec dočasne pridelila na ich činnosť priestory sobášnej
miestnosti KD, ktorá sa nachádza na poschodí, a nie je pre starších ľudí prístupná. Návrh p. starostky,
ponúkla výmenu sobášnej miestnosti za tzv. skladová miestnosť, ktorá by sa dala v krátkej dobe
vymaľovať a upraviť. Vstup je z tzv. pekla KD, v prípade väčšieho počtu dôchodcov môže byť použitá
vedľajšia miestnosť, peklo. OZ berie na vedomie pridelenie priestorov
Prítomní: 7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
6.7. Informáciu o VO multifunkčného vozidla na zberný dvor – je vytypované vozidlo Multicar M27, po získaní dotácie bude potrebné krytie vo výške 5% z finančných prostriedkov obce . OZ berie na
vedomie typ vozidla a financovanie
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
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6.8. Informácia zo zasadnutia výkonného výboru MnH- p. starostka oboznámila so všetkými akciami
pod záštitou MnH
6.9. Správa o výsledky následnej finančnej kontroly č.1/2014 - poslanci OZ a p. starostka správu
obdržali, p. kontrolórka v nej uviedla všetky nedostatky a chýbajúce doklady ku faktúram, správa
o kontrole tvorí prílohu , v nej sú uvedené hlavné nedostatky – rozdielne sumy, krycí list, náležitosti
faktúry, preberací protokol, samotné nedokončenie diela
OZ poveruje starostku obce, aby po porade s právnikom napísala list zhotoviteľovi diela / cintorínsky
múrik, terasa KD, strecha KD / s uvedením pripomienok a nedostatkov k dokončeniu a prevzatiu
diela, s doloženým potrebných dokladov ku faktúram na základe zmluvy o dielo
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
7. Pripomienky a názory občanov
Ing. Leščinská – ako sú použité finančné prostriedky, ktoré sú poplatkom detí v MŠ?- zodpovedala p.
starostka- nákup pracovného materiálu detí, čistiacich a hygienických potrieb, posteľného oblečenia
a tiež postupne zakúpený nový nábytok
8 . Diskusia
p. Jamrich
- vyžiadanie zmluvy s TAVOS, stanovy a zakladaciu listinu, pokiaľ nie je v TAVOS, vyžiadať zo štátneho
archívu
- predložený výpočet režijných nákladov znovu vysvetliť p. Jakubcovou, počet jedál je nesprávny
p. Ilenčík
- nedostal zápisnicu, bola doručená len overovateľom, požaduje zápisnica bola doručená tak, ako
bolo zvykom, každému poslancovi v papierovej forme
- požiadal o zmenu rokovacieho poriadku
- doplniť chýbajúce zápisnice na web stránku obce, mesiac október chýbajú tri
- navrhol termín najbližšieho zasadnutia OZ na 14.3.2014
p. Zimová
- rokovací poriadok, jeho zmena bola už schválená uznesením OZ, tak ako to uviedla pri kontrole
plnenia uznesení, uznesenie doposiaľ nie je splnené
p. starostka
- úloha obce je doplniť rokovací poriadok a následne poslať na pripomienkovanie všetkým poslancom
p. Ďuriš
- ako je to s lekárkou, dalo by sa zriadiť, aby ordinovala v našej obci. Odpoveď p. starostky: obvodná
lekárka by aj súhlasila s pomernou časťou ordinácie v našej obci, ale obec vyhovujúce priestory nemá,
p. Jamrich má priestory, len bolo by potrebné mnoho vecí prerobiť, veľa povolení pri dodržaní
predpisov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- vnútorné vchodové dvere KD, ktoré boli poškodené pri akcii p. Molnára, v akom sú štádiu riešenia;
odpoveď p. starostky: s p. Molnárom má obec problémy, nedržal podmienky nájmu KD, obec
pristúpila na vymáhanie právnikom
p. Tomiš
- v akom stave je riešenie úpravy námestia, blížia sa oslavy obce, stihne sa námestie upraviť; odpoveď
p. starostky: čakám na vypracovanie štúdie
p. Gulová
- radar od smeru z Chtelnice, upevniť radšej na opačnú stranu, tam kde sú Vranovičoví
9 . Záver
P. starostka poďakovala za účasť na zasadnutí.
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UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.2.2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 2/2014/A:

A.
1.

berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení, uznesenia splnené

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

2.
žiadosť o prehodnotenie návrhu VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení- presúva sa na schválenie k novému školskému roku 2014/2015

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

3.
informáciu o VO multifunkčného vozidla na zberný dvor Multicar M-27, po získaní dotácie
krytie vo výške 5% z finančných prostriedkov obce

Prítomní:6
4.

Proti:0

Zdržal sa:0

informáciu zo zasadnutia výkonného výboru MnH- oboznámenie so všetkými akciami MnH

Prítomní: 7
5.

Za:6
Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

stravnú jednotku vo výške 2,75 Eur na 1 jedlo v ŠS pri MŠ v Dolnom Lopašove

Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

6.
právnikom upravenú zmluvu s EcoLed Solutions a.s., doplnenú a odobrenú poslancami
- zaslať v e-mailovej forme v termíne do 27.2.2014

Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:0

7.
havarijný stav žumpy pre Ocú a budovy požiarnej zbrojnice, financovanie z rezervného fondu
v cca 12.tis. Eur

Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8.
Duplicitné vlastníctvo parc. č. 2627/3 na LV 900 v k.ú. Dolný Lopašov, návrh zástupcu
druhého vlastníka: uzavrieť dohodu o vysporiadaní menovanej parcely

Prítomní:7
9.

Za:7

Proti:0

Zdržal sa: 0

úväzok a požadované vzdelanie novej p. učiteľky v MŠ

Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

10.
žiadosť poľovníckeho združenia o dotáciu z rozpočtu obce – žiadosť prišla na základe VZN č.
20/2010 o dotáciach oneskorene

Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

11.
žiadosť poľovníckeho združenia o zrušenie poplatku za psa – na základe VZN č.17/2009
poplatok za psa fyzickej osobe nemôže byť zrušený

Prítomní:7

Za:7

Proti:0
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Zdržal sa:0

12.
žiadosť JDS v našej obci o miestnosť na ich činnosť, ktorá bude ľahko prístupná- miestnosť
v KD, vchod z pekla, prvá skladová miestnosť

Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.2/2014/B:
B.
schvaľuje:
1. doplnený program zasadnutia bodom 6.9.

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

2.
finacovanie opravených výustí z domácností do brehov lopašovského potoka, faktúru
uhradiť po doložení krycieho listu k rozpočtu prác a uvedeného počtu výustí

Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 2/2014/C:
C.
neschvaľuje:
1.
VZN č. 1 /2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení. VZN bude predložené na schválenie, na nasledujúcom zasadnutí OZ, s platnosťou na nový
školský rok , teda od 1.9.2014

Prítomní: 7

Za7

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 2/2014/D:
D.
poveruje:
1.
finančnú komisiu s kompetentnými osobami za ŠS, MŠ a ŠK na výpočet mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Prítomní: 7

Za:7

Proti:7

Zdržal sa:7

2.
starostku obce spolu s právnikom napísať list p. Jaromírovi Rudzanovi so žiadosťou
o dokončenie diela a následné doloženie potrebných dokladov k úhradám faktúr, na základe
zmluvy o dielo. Faktúry už uhradené, chýbajú potrebné doklady tak, ako je uvedené
v zmluve o dielo, v termíne do 30 dní
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Overovatelia zápisnice:
Ing. Dušan Ilenčík

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

dňa ........................

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

dňa ...........................

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