Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Dolný Lopašov č. 5/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.08.2014
Vydané dňa: 21.08.2014
Prítomní:
Poslanci: Ľubomír Jamrich, Mgr. Jana Gulová, Miroslav Veizer, Ing. Ladislav Ďuriš
Ing. Dušan Ilenčík prítomný od bodu 3
Ing. Jaroslav Tomiš prítomný od bodu 4
Hlavná kontrolórka: Anna Zimová
Hostia: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)

Program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Výstavba bytového domu
4. Rekonštrukcia námestia , chodníky
5. Dotácie
6. Rozpočtové opatrenie č.2/2014
7. Rozhodnutie o volebných obvodoch a počte poslancov, výkon funkcie starostu
8. Pripomienky a návrhy občanov
9. Umiestnenie videohier
10. VZN o ochrane ovzdušia
11. Zberný dvor
12. Rôzne
12.1

MAS a nový partner obce v občianskom združení Holeška

13. Diskusia
14. Záver
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Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvorila
starostka obce PaedDr. Hana Madrová a privítala všetkých prítomných. Úvodom konštatovala,
že na otvorení rokovania sú prítomní 4 poslanci, čím je OZ uznášaniaschopné. Starostka obce
oboznámila prítomných s programom riadneho zasadnutia (príloha č.2) a predložila ho na
schválenie. Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienku.
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia

prítomní:4

za: 4,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2014/B/1.
Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starostka obce určila poslancov Miroslava
Veizera a Ing. Ladislava Ďuriša.
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva:


Uznesenie č. 4/2014/A/1 až 8 zo zasadnutia OZ č.4/2014– splnené



Uznesenie č. 4/2014/B/1 až 8 zo zasadnutia OZ č.4/2014– splnené



Uznesenie č. 4/2014/C/1 zo zasadnutia OZ č.4/2014– trvá

Pani starostka sľúbila doplniť informácie zo susedných obcí ohľadom získania vodovodu do
svojho vlastníctva.


Uznesenie č. 4/2014/C/2 zo zasadnutia OZ č.4/2014– splnené

Pán Fratrič doložil doklady podľa uznesenie č.4/2014/C/2, ktoré dokazujú, že je dlhodobým
užívateľom pozemku parc.č.2627/29, ktoré sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Starostka obce navrhla dať do budúceho programu zasadnutia OZ bod odpredaj pozemku parc.č.
2627/29.
Hlasovanie
poslanci
berú
na
vedomie
kontrolu
__________________________________________prítomní:4 za: 4,

plnenie
uznesení
proti:0, zdržal sa:0

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/2014/A/1
Bod č. 3 – Výstavba bytového domu a novej ulice
Firma Innovia v zastúpení Ing. Miroslava Laurinca a Ing. Michala Tršťanského predniesla
prezentáciu ohľadom výstavby nájomných bytov, kde financovanie je riešené kombináciou úveru
zo ŠFRB (60-70%) a dotácie z MDV RR SR (30-40%), t.j. nie je potrebná finančná spoluúčasť
Strana 2 z 10

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Dolný Lopašov č. 5/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.08.2014
obce. Ide o obstaranie nájomných bytov kúpou, kde nie je potrebné verejné obstarávanie.
(príloha č. 3)
Starostka obce navrhla dotazník – Prieskum bývania v obci Dolný Lopašov(príloha č.4) – ,
ktorý je zameraný na zistenie záujmu o nájomné byty a o výstavbu rodinných domov. Dotazník
doplnený o cenu nájomného, o vek uchádzača a o informáciu povinnej 6 -mesačnej zálohy,
podľa pripomienok poslancov bude rozposlaný do domácností a bude umiestnený aj na obecnom
intranete.
Druhou časťou bodu je nová ulica. Z extravilánu bol vyčlenený pás od bytovky po PD, ktorý je
vhodný na výstavbu rodinných domov. Je to približne 800 m dlhý pozemok, ktorý má
momentálne v prenájme Poľnohospodárske družstvo v Dolnom Lopašove. Mladí ľudia majú
záujem o stavebné pozemky. Bolo by vhodné vypracovať štúdiu ohľadom výstavby rodinných
domov.
Poslanec Ľubomír Jamrich poznamenal, že pokiaľ má vedomosť, taká štúdia už existuje a
približne 10 pozemkov je vyparcelovaných, sú zistení aj vlastníci týchto pozemkov.
OZ ukladá obecnému úradu vyhľadať v dokumentoch od roku 2005 štúdiu k pozemkom na
pripravovanej novej ulici
prítomní:5 za: 5,
proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.5/2014/C/1.
Hlasovanie OZ berie na vedomie výstavbu bytového domu od firmy Innovia a informácie
o pripravovanej novej ulici
prítomní:5 za: 5,
proti: 0, zdržal
sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 5/2014/A/2.
Bod č. 4 – Rekonštrukcia námestia, chodníky
Bola spracovaná štúdia (príloha č.5) ohľadom rekonštrukcie námestia, ktorá bola vystavená pri
príležitosti 620. výročia obce v KD a ako dotazník aj na webe na pripomienkovanie občanov.
Vzhľadom k tomu, že sa občania veľmi nezapojili a nevyjadrili svoj názor, OZ doporučuje
verejné stretnutie s občanmi za účelom vysvetlenia štúdie.
OZ doporučuje verejné stretnutie poslancov a starostky s občanmi za účelom objasnenia štúdie
námestia
prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/2014/D/1
OZ ukladá obecnému úradu zistiť majiteľov pozemkov, ktoré sa nachádzajú na námestí pred
plánovanou rekonštrukciou námestia
prítomní:6
za: 5, proti:0, zdržal
sa:1/LĎ/
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.5/2014/C/2.
Starostka informovala OZ, že v rozpočte máme vyčlenených z bežného účtu približne 15 000 eur
na rekonštrukciu námestia, kde spadá aj rekonštrukcia chodníkov. Starostka obce by
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uprednostnila opravu chodníkov od obecného úradu po hlavnú cestu. Išlo by o zámkovú dlažbu.
Aby sa ušetrilo obrubníky z pôvodného chodníka by sa dali na opačnú stranu.
Hlasovanie za schválenie začatia verejného obstarávania na rekonštrukciu chodníkov od
obecného úradu po hlavnú cestu tou istou formou zámkovej dlažby______________________
prítomní:6 za: 4, proti:1/LJ/, zdržal sa:0 nehlasoval:1/LĎ/
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/2014/B/2.
Bod č. 5 – Dotácie
Tento rok obecný úrad požiadal celkovo o 8 dotácií (príloha č.6).
Z toho obecnému úradu boli už 3 schválené:
1. 300 eur na monografiu, poskytovateľom je Trnavský samosprávny kraj
2. 5000 eur na odstránenie nelegálnej skládky, poskytovateľom je Environmentálny fond
3. 144 808 eur na nákup multifunkčného vozidla a kontajnery, poskytovateľom je

Environmentálny fond
Ďalšie dotácie, o ktoré obec požiadala a očakáva ich schválenie:
1. 30 000 na zateplenie PZ
2. 30 000 eur na výmenu okien a dverí starej MŠ
3. 13 500 eur na rekonštrukcia námestia a chodníkov, poskytovateľom je Ministerstvo

financií SR
4. 25 000 na nákup a realizáciu nové detského ihriska v MŠ
5. 2 686,20 eur na nákup a realizáciu fitnes strojov

Sumár dotácií tvorí 251 294,20 eur.
Hlasovanie OZ berie na
dotáciách_______________

vedomie

informácie o schválených i požadovaných
prítomní:6
za: 6,
proti:0, zdržal sa: 0

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/2014/A/3.
Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2014 (príloha č.7)
Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy aj podľa osobitného predpisu, ktorým už pre rok 2015 je
ústavný zákon č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Mestá a obce sú povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rok s výdavkami maximálne vo výške
výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka. V súlade §14 ods.3 obec môže vykonať rozpočtové
opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) do 31. augusta príslušného rozpočtového roka t.j. môžu
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presúvať rozpočtové prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a výdavky bez ohľadu na to, či týmito zmenami bude výsledok hospodárenia (schodok
alebo prebytok) ovplyvnený negatívne alebo pozitívne.
Obecný úrad v Dolnom Lopašove predložil OZ rozpočtové opatrenie č.2/2014. Dôvodom zmeny
rozpočtu obce je zapojenie do rozpočtu príjmy, ktoré budú plynúť zo schválených dotácií
a podielových daní. Schválením rozpočtového opatrenia č.2/2014 sa rozpočet zvýši o sumu
259 007,- eur. Po úprave bude rozpočet obce vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške
723 432,- eur.
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2014_____________________________
_________________________________________ prítomní:6

za: 6,

proti:0, zdržal sa: 0

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/2014/B/3.
Bod č. 7 – Rozhodnutie o volebných obvodoch a počte poslancov, výkon funkcie starostu
Rozhodnutie o volebných obvodoch a počtoch poslancov v nich podľa §9 zák. č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. je nevyhnutné urobiť pred každými voľbami,
ktoré má byť zverejnené najneskôr 65 dní pred dňom volieb (príloha č.8) .
Rozhodnutie o rozsahu výkonu funkcie (o úväzku) starostu podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona
o obecnom zriadení je nevyhnutné urobiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie, ktoré však nie je nevyhnutné povinne opakovať pred každými voľbami.
Hlasovanie za schválenie rozhodnutia o volebných obvodoch v počte 1,o počte poslancov OZ
v počte 7 a výkon funkcie starostu úväzkom 1,0
prítomní:6 za: 6,
proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/2014/B/4.
Bod č. 8 – Pripomienky a názory občanov
1.) Pán Lučanský – požiarna ochrana v Dolnom Lopašove prišla do krachu. Mladí chlapci by sa
chceli stretávať, cvičiť, chceli by obnoviť hasičský zbor. Na začiatok by chceli spojazdniť
požiarne auto. Auto má aj kropičku, ktorá by sa dala využiť v obci na čistenie ciest.
Chcel som požiadať starostku, či by sa dali vyčleniť peniaze v rozpočte na opravu auta. Bude
treba nové čerpadlo, trysky, treba vymeniť štartér a baterky. Keď sa sprevádzkuje motorická
časť, budú treba aj nové gumy.
Starostka informovala OZ po pripomienkach pána Lučanského, že v navrhovanom rozpočtovom
opatrení vyčlenila 1000 eur na opravu hasičského auta.
2.) Pani Vašková informovala OZ, že na miestnom cintoríne sa nachádzajú exkrementy po
psíčkoch. Pani starostka informovala, že po telefonáte s pani Vaškovou sa snažila vyriešiť tento
problém vyvesením piktogramov o zákaze vodenia psov pred vchodom na cintorín.
Bod č. 9 – Umiestnenie videohier
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Firma Gematic s.r.o. v zastúpení pánom Jozef Rudavským požiadala na základe § 21 odst. 7
písm. c) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
obec o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier na území našej obce v prevádzke:
Pohostinstvo u Martina (príloha č. 9).
Hlasovanie OZ o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier na území našej obce
v prevádzke Pohostinstvo u Martina
prítomní:6 za: 0, proti:6, zdržal sa: 0
Vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier nebolo schválené.
uznesenie č. 5/2014/E/1.

Bolo prijaté

Bod č. 10 – VZN o ochrane ovzdušia
Účelom navrhovaného VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (príloha č.10)je využiť kompetencie obce
pri ochrane ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za scháválenie VZN o ochrane ovzdušia

prítomní:6 za: 6,

proti:0, zdržal sa: 0

Bolo prečítané a schválené uznesenie č. 5/2014/B/5.
Bod č. 11 – Zberný dvor
Obecný úrad predložil OZ návrh na umiestnenie zberného dvora v areáli Poľnohospodárskeho
družstva v Dolnom Lopašove na pozemku par. č. 2637/73, ktorý plánuje obec v roku 2015
realizovať. Navrhované miesto výstavby je dostatočne ďaleko od obývaných častí obce, aby
obyvatelia neboli obťažovaní zápachom a hlukom a k miestu je aj dobrá prístupová cesta.
(príloha č.10). Obec chce požiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu na realizáciu zberného
dvoru, ktorú je potrebné podať do konca 30 októbra.
Podľa pripomienok poslancov pozemok na par.č.2637/73, na ktorom má byť vybudovaný
zberný dvor, má obec dlhodobo prenajať .
Hlasovanie za schválenie umiestnenia budúceho zberného dvora v lokalite PD na
novovytvorenom pozemku s par.č. 2637/73
prítomní:6
za: 5, proti:0, zdržal sa: 1 /DI/
Bolo prijaté a schválené uznesenie č. 5/2014/B/6.
Bod č. 12 – Rôzne
12.1 MAS a nový partner obce v občianskom združení Holeška
Prostredníctvom občianskeho združenia Holeška, ktorého sme súčasťou, majú obce záujem
uchádzať sa v rámci programu LEADER o finančné prostriedky spolu so súkromným sektorom.
Každá obce si má do svojej vytvorenej MASky (miestna akčná skupina) pribrať partnera z obce,
ktorou môže byť nezisková organizácia, nadácia, podnikatelia a iné, ktorí by mali záujem
pracovať na projektoch pre seba a v konečnom dôsledku aj pre obec. Starostka obce navrhla
Telovýchovnú jednotu Družstevník.
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Hlasovanie OZ berie na vedomie informáciu o novom parnerovi obce v občianskom združení
Holeška pre vznikajúcu MAS
prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.5/2017/A/4.
Bod č. 13 – Diskusia
V rámci diskusie vystúpili poslanci so svojimi pripomienkami:
Poslanec Ľubomír Jamrich


v akom štádiu je reklamácia s pánom Rudzanom
Starostka obce reklamáciu posunula právničke, najskôr bude pán Rudzan vyzvan k
náprave a keď nebude reagovať, potom právnička bude postupovať súdnou cestou.



v akom štádiu je osvetlenie, 10.05.2014 bola podpísaná zmluva v dodatku č.3 je napísané
že do 80 dní má byť osvetlenie namontované
Starostka informovala, že problém nastal z dôvodu meškania vo výrobe. Osvetlenie by
malo byť namontované do konca augusta.

Poslankyňa Jana Gulová


akým spôsobom riešiť údržbu potoka hlavne jeho zarastanie, navrhovala zašpárovanie
medzier medzi betónovými doskami

Poslanec Miroslav Veizer


je potrebné upraviť cestu na Fundiskách, nachádzajú sa tam veľké jamy, každé 2 m, môže
dôjsť poškodeniu majetku a ublíženiu na zdraví



poľovnícke združenie chce požiadať obec o 2 lampy, ktoré sa budú vyraďovať pri
realizácii nového osvetlenia
Starostka prisľúbila, že spraví obhliadku cesty a 2 ks lámp sa odložia pre poľovnícke
združenie.

Poslanec Jaroslav Tomiš


riešiť problém ohľadom vypúšťania žumpy do potoka

Poslanec Ladislav Ďuriš


ako sa bude riešiť zastupovanie starostky počas dovolenky, keď sa bude realizovať
montáž nového osvetlenia

Poslanec Dušan Ilenčík


zrušenie hazardných automatov v našej obci – nájsť spôsob ako to urobiť
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ako postupuje reklamácia opravy žumpy pri nájomnej bytovke

Bod č. 14 – Záver
Na záver starostka PaedDr. Hana Madrová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.5/2014
Obce Dolný Lopašov zo dňa 14.08.2014

Uznesenie č.5/2014/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove (ďalej „OZ“)
BERIE NA VEDOMIE:

1. kontrolu plnenia uznesení
2. výstavbu bytového domu od firmy Innovia a informácie o pripravovanej novej ulici
3. informácie o schválených i požadovaných dotáciách
4. informáciu o novom partnerovi obce v občianskom združení Holeška pre vznikajúcu

MAS (Miestnu akčnú skupinu)

Uznesenie č.5/2014/B
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove (ďalej „OZ“)
SCHVAĽUJE:

1. program riadneho zasadnutia OZ
2. začatie verejného obstarávania na rekonštrukciu chodníkov od obecného úradu po hlavnú

cestu tou istou formou zámkovej dlažby
3. rozpočtové opatrenie č.2/2014
4. rozhodnutie o volebných obvodoch v počte 1, o počte poslancov OZ v počte 7, o výkone

funkcie starostu úväzkom 1,0
5. VZN o ochrane ovzdušia
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6. umiestnenie budúceho zberného dvora v lokalita PD Dolný Lopašov na novovytvorenom

pozemku s par.č.2637/73

Uznesenie č.5/2014/C
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove (ďalej „OZ“)
UKLADÁ:

1. obecnému úradu vyhľadať v dokumentoch od roku 2005 štúdiu k pozemkom na

pripravovanej ulici
2. obecnému úradu zistiť majiteľov pozemkov, ktoré sa nachádzajú na námestí pred

plánovanou rekonštrukciou námestia

Uznesenie č.5/2014/D
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove (ďalej „OZ“)
DOPORUČUJE:

1. verejné stretnutie poslancov a starostky s občanmi za účelom vysvetlenia štúdie námestia

Uznesenie č.5/2014/E
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove (ďalej „OZ“)
NESCHVAĽUJE:

1. vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier na území našej obce v prevádzke

Pohostinstvo u Martina
.......................................

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

Miroslav Veizer

Ing. Ladislav Ďuriš

overovateľ

overovateľ
.......................................
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Dolný Lopašov č. 5/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.08.2014
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce
V Dolnom Lopašove 14.08.2014
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