Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.1.2014, ktoré sa
konalo o 18,00 hod. v mariášovej miestnosti KD
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová. Privítala prítomných poslancov,
príloha č.1, popriala všetko dobré v novom roku 2014 - Požiadala o pripomienky ku programu
zasadnutia.
Poslanec Ďuriš - doplniť v bode Rôzne bod č. 2. – návrh zmeny odmeny za zápisnicu.
Program zasadnutia bol o tento bod doplnený a schválený.
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice : poslanci Ľ. Jamrich a M. Veizer
2. Kontrola plnenia uznesení – uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ splnené, až na
uznesenie č.9/2013/H/1 trvá. OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
V rozpočte sú schválené finančné prostriedky na 10 mesačných platov pedagogického zamestnanca v
MŠ, momentálne nie prihlásená žiadna kvalifikovaná učiteľka, dúfajme, že od 1.2.2014 ju budeme
môcť zamestnať.

Z úradu práce sme využili projekt na zamestnanie pracovníka na administratívne práce, ktoré nie sú
dokončené a sú časovo náročné. Úrad práce nám poskytne na takéhoto zamestnanca financie vo
výške 2708,- Eur, týmto navýšime príjmy
v programe 1161 na

2302,- Eur

v programe 1162 na

406,- Eur

a obec presunie z položky
miestne komunikácie z programu 5.1. vo výške 2992,- Eur
na položku
verejná správa program 2.1. čiastku 2992,- Eur
Spolu s príjmami je to 5700,- Eur potrebných na mzdu takého zamestnanca.
Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

Rozpočtové opatrenie č.1/2014 v uvedených položkách bolo schválené.

4. Verejné obstarávanie na verejné osvetlenie – p. starostka preposlala mail od p. Princovej, ktorá
zdokumentovala veci na verejné obstarávanie na verejné osvetlenie. Kompletná ponuka bola
k nahliadnutiu. Uchádzač bol len jeden, splnil všetko potrebné náležitosti. Je to firma ECO
LED, predložila svoje referencie. Komisia sa musí rozhodnúť, či súhlasí s výsledkom verejného
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obstarávania. Pokiaľ nesúhlasí, musí uviesť dôvody, čo od začiatku verejného obstarávania sa
zmenilo, že by to viedlo k zrušeniu verejného obstarávania.
K samotnému projektu firmy ECO LED sa vyjadrili poslanci Ďuriš, Ilenčík, Jamrich a Tomiš:
prekonzultovali výšku poplatku za verejné osvetlenie, životnosť lámp a možnú skutočnú úsporu.
Lámp bude 92 a predpokladaná úspora za 10 rokov je 20 tis. Eur.
Prítomní:7

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa: 1/ĽJ/

OZ schválilo ECO LED, víťaza verejného obstarávania na verejné osvetlenie.

5. Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení – Plánovanú zmeny vo VZN predložila p. starostka:
Zmena vo VZN nastala takmer vo všetkých položkách, v ktorých sú stanovené platby.
k návrhu VZN sa prihlásili poslanci:
Jamrich- nespokojný s fyzicky prítomným počtom detí denne v MŠ, zapísaných veľa a prítomných
denne málo
Ďuriš –mať čo najväčší počet detí v MŠ, čím je viacej detí v MŠ, trebárs aj z okolitých dedín, tým je
pre obec väčší príjem v podielových daniach
Ilenčík – súhlasí s poplatkom, navrhol jednu sumu pre deti do 3 rokov a jednotnú pre deti ostatné;
pamätať aj na dôchodcov, pri obedoch dať sumu pre nich zvlášť
Mičová – na aký účel sú použité poplatky na čiastočnú úhradu školských zariadení?

Za podklad k vypracovaniu návrhu bolo použité platné VZN č.13/2009 a dodatkami č.1 a č.2
s nasledujúcimi zmenami:
§ 2 návrhu VZN
a/ dieťa do 3 rokov
b/ dieťa s trvalým pobytom v obci
c/ dieťa s trvalým pobytom mimo obce

20,- €
10,- €
15,- €

§ 3 návrhu VZN
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na jedného žiaka sa
určuje vo výške
5,- €
§ 4 návrhu VZN
a) Materská škola (deti od 2 – 6 rokov, desiata, obed, olovrant 0,28+0,68+0,23)
b) Základná škola I. stupeň (žiaci od 6 – 11 rokov obed)
c) Základná škola (žiaci doplnkové stravovanie – desiata)
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1,19 €
1,01 €
0,40 €

a) Zamestnanci (obed)
b) Cudzí stravníci (obed)
c) Dôchodcovia (obed)

1,19 €
3,20 €
2,00 €

V návrhu VZN je vložený nový bod
Režijné náklady na jeden mesiac

1,00 €

Režijné náklady sú určené na vybavenie:
a) školskej kuchyne - kuchynský riad
b) školskej jedálne – stolový riad, zakúpenie odevov pre zamestnancov ŠJ
Výška príspevku na úhradu režijných nákladov je stanovená mesačne v sume 1,- Eur na
stravníka: dieťa MŠ, žiaka ZŠ a zamestnanca ZŠ, MŠ a ŠJ, ŠKD.
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Návrh VZN č. 1/2014 bol v takomto znení schválený.

Nastala rozprava o výpočte stravnej jednotky v ŠS. Problém je v tom, že nie sú samostatné merače
el. energie a plyn len pre ŠS.
OZ poveruje vedúcu ŠS na vypracovanie podkladov na stravnú jednotku všetkých stravníkov.
Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

6.Rôzne
6.1. Odpadové hospodárstvo – starostka uviedla, koľko máme žltých kontajnerov, podľa nej nie sú
všetky potrebné, plastový odpad, ktorý sa separuje do žltých nádob na plasty je ten istý odpad, ako
ten, ktorý sa separuje do vriec. Bolo by vhodné počet žltých kontajnerov znížiť. OZ schvaľuje ich
počet znížiť z 10 na 4 ks, zároveň doplniť kontajnery na kovy - červené 2 ks a papier- modré 3 ks
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.2. Zmena odmeny za napísanie zápisnice
Poslanec Ďuriš - Podľa rokovacieho poriadku na rokovaní OZ sa musia zúčastňovať poslanci OZ,
starostka a prizvaní zamestnanci obce. Účasť na zasadnutí OZ zisťuje je zapisovateľka. Poprosil p.
kontrolórku o prekontrolovanie odmeny za vypracovanie zápisnice, ktorá bola v minulosti schválená
OZ.
OZ schvaľuje, že za fyzickú prítomnosť zapisovateľky na zasadnutí OZ bude vyplatená odmena 13,Eur. Pokiaľ sa zapisovateľka na zasadnutí nezúčastní, za napísanie zápisnice nebude odmena
vyplatená.
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1/JG/
7. Pripomienky a názory občanov
p. Vašková – čo bude s miestnosťou pre Jednotu dôchodcov? Odpoveď p. starostky: Sú 3 možnosti:
pristaviť WC ku PZ, pristaviť vchod a oddeliť časť priestoru v miestnosti MŠ, alebo spodná miestnosť
oproti kuchyni v KD.

3

OZ poveruje zistiť podmienky a približnú sumu na prerobenie PZ: plyn, elektrina, okná
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Diskusia
Poslankyňa Gulová:
- na vypracovanie monografie bolo potrebné nahliadnuť do kroník obce. Konštatovala, že kroniky sú
dopisované dodatočne, nie v súčasnom dianí. Navrhuje, aby bola schválená obecná kronikárka
- veľké náklady sú na KD, dochádza k zneužívaniu, že pod rúškom organizácie sa oslavujú rôzne
narodeniny a pod.
Poslanec Ilenčík:
- je mnoho ľudí, ktorí majú kľúče od KD a priestory využívajú
- zistiť podmienky na možnosti zriadenia ordinácie lekára v našej obci aspoň 1-2 krát týždenne, zistiť
záujem lekárov a podmienky za ktorých by mohli sem prísť
- kooperácia dôchodcov s deťmi MŠ, pokiaľ by bolo možné, zaoberať sa touto možnosťou, vhodné by
bolo zriadiť stacionár v jednej časti v MŠ.
Poslanec Tomiš: najvhodnejšie a najmenej náročné na prerobenie je PZ
- urobiť výsadbu zelene na cintoríne
Poslanec Ďuriš:
-nie je vhodné, aby TJ preplácala cestovné hráčom na tréningy, ktorí sem dochádzajú, rozpočet obce
nie je na cestovné hráčom, z ktorých mnohí sú zamestnanci s príjmom .
Poslanec Tomiš:
-musíme si aj trochu vážiť ochotu tých ľudí, ktorí sa o futbal starajú a vedú mládež k aktivite
- zabezpečiť organizáciu KD tak, aby zložky obce mali v prenájme len to, čo potrebujú a iné sa im
fakturovalo
P. kontrolórka Zimová:
-mariášový klub má 1x mesačne stretnutie, priestory KD využívajú na svoje oslavy
9. Záver
P. starostka poďakovala za účasť a plodnú diskusiu na zasadnutí.
UZNESENIA

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.1.2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:

Uznesenie č. 1/2014/A:
A. berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení, uznesenia splnené, až na uznesenie č.9/2013/H/1, ktoré trvá
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.1/2014/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia rozšírený o bod doplnený poslancom Ďurišom - Úprava odmeny za zápisnice
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
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2. rozpočtové opatrenie č.1/2014:
Príjmy v programe 1161 zmeniť na
v programe 1162 zmeniť na

2302,- Eur
406,- Eur

presun z programu 5.1. vo výške 2992,- Eur na položku verejná správa program 2.1. čiastku 2992,Eur
Prítomní:7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa: 0

3. víťaza verejného obstarávania na verejné osvetlenie - firma Eco LED Solutions
Prítomní:7
Za:6
Proti:0 Zdržal sa:1/LJ/
4. Návrh VZN č.1/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení:
§ 2 návrhu VZN – poplatok
a/ dieťa do 3 rokov v MŠ

20,- €

b/ dieťa s trvalým pobytom v obci v MŠ

10,- €

c/ dieťa s trvalým pobytom mimo obce v MŠ

15,- €

§ 3 návrhu VZN
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu pri ZŠ na jedného
žiaka vo výške
5,- €
§ 4 návrhu VZN
Stravné pre:
Bod 1
a) Materská škola (deti od 2 – 6 rokov, desiata, obed, olovrant 0,28+0,68+0,23)

1,19 €

b) Základná škola I. stupeň (žiaci od 6 – 11 rokov obed)

1,01 €

c) Základná škola (žiaci doplnkové stravovanie – desiata)

0,40 €

Bod 2
a) Zamestnanci (obed)

1,19 €

b) Cudzí stravníci (obed)

3,20 €

c) Dôchodcovia (obed)

2,00 €

Bod 3
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Režijné náklady na jeden mesiac
Prítomní:7

Za:7

1,00 €
Proti:

0

Zdržal sa:0

5. Zmenu v počte 1100 l smetných nádob na plasty –žlté znížiť z 10 ks na 4 ks, doplnenie 2 ks
červených nádob na kovy, doplniť 3ks modrých nádob na papier
Prítomní: 7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
6. Odmenu za fyzickú prítomnosť zapisovateľky na zasadnutí OZ 13,- Eur, neúčasť zapisovateľky
odmena 0 €.
Prítomní:7
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:1/JG/
Uznesenie č. 1/2014/C:
C.
poveruje:
1. OZ poveruje vedúcu ŠS na vypracovanie podkladov na stravnú jednotku všetkých stravníkov
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0 Zdržal sa:0
2. OZ poveruje OÚ zistiť podmienky a približnú sumu na prerobenie PZ: plyn, elektrina, okná
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0 Zdržal sa:0

Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Jamrich

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

dňa

Miroslav Veizer

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

dňa

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