Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Dolný Lopašov č. 8/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 15.12.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)

Program (Príloha č.2):
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ
1.1 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
1.2. Zloženie sľubu a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi obce
1.3 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
2. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
7. Plat starostu
8. Rozpočet na rok 2015
9. Rôzne
10. Záver
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Bod č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvorila
starostka obce PaedDr. Hana Madrová a privítala všetkých prítomných.
1.1 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Oznámenie výsledkov volieb prečítala p. Monika Špernogová, predsedníčka volebnej komisie.
Za starostu obce bol zvolený:
RNDr. Jozef Petušík

s počtom hlasov 382

Ďalšie poradie kandidátov:
PaedDr. Hana Madrová

s počtom hlasov 164

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Bc. Jakub Tomiš

s počtom hlasov 415

Mária Jurkasová

s počtom hlasov 387

Ing. Marek Fabian

s počtom hlasov 323

Dagmar Piešťanská

s počtom hlasov 277

Jozef Mnešický

s počtom hlasov 233

Milan Máčalka

s počtom hlasov 200

Jaroslav Hornák

s počtom hlasov 175

Ďalšie poradie poslancov:
Rastislav Mikuš

s počtom hlasov 164

Jozef Zima

s počtom hlasov 153

Miroslav Veizer

s počtom hlasov 93

Počet oprávnených voličov: 813
Počet zúčastnených voličov: 553
Účasť voličov v percentách: 68,02%
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1.2 Zloženie sľubu a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi obce
Sľub starostu obce prečítala p. Monika Špernogová – „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia“, starosta obce RNDr. Jozef Petušík sa po zložení sľubu podpísal, prevzal osvedčenie
o zvolení a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
OZ konštatuje, že novozvolený starosta RNDr. Jozef Petušík zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/C/1.

1.3 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Sľub poslancov obce prečítal starosta obce RNDr. Jozef Petušík – „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy,
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, poslanci sa po zložení sľubu podpísali a prevzali
osvedčenie o zvolení.
OZ konštatuje, že zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: Mária
Jurkasová, Ing. Marek Fabian, Dagmar Piešťanská, Milan Máčalka, Jaroslav Hornák, Jozef
Mnešický a Bc. Jakub Tomiš
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/C/2.

K bodu č.2. - Schválenie programu
Starosta obce prečítal pozmenený program ustanovujúceho zasadnutia
Upravený program:
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ
1.1 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
1.2. Zloženie sľubu a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi obce
1.3 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
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5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
7. Plat starostu
8. Rozpočet na rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra
9. Dni sobášov, sobášiaci a miestnosť sobášenia
10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Diskusia
14. Záver

a predložil ho na schválenie. Prítomní poslanci nemali k predloženému upravenému programu
pripomienku.
Hlasovanie OZ za schválenie upraveného programu ustanovujúceho zasadnutia_OZ_________
____________________________

_prítomní:7

za: 7,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/B/1.
Bod č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Do mandátovej komisie pán starosta navrhol poslancov Dagmar Piešťanskú, Milana Máčalku a
Jozefa Mnešického.
Hlasovanie OZ za schválenie mandátovej komisie v zložení: Dagmar Piešťanská, Milan
Máčalka, Jozef Mnešický _______________________prítomní: 7 za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/2014/B/2.
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Mareka Fabiana, Máriu Jurkasovú
a Jaroslava Hornáka.
Hlasovanie OZ za schválenie návrhovej komisie v zložení: Marek Fabian, Mária Jurkasová,
Jaroslav Hornák
________________________prítomní: 7 za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/2014/B/3.
Bod č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie (Príloha č. 3)
Po overení dokladov o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
prečítala p. Dagmar Piešťanská správu mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
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OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce- výsledky voľby starostu
a volieb poslancov do OZ a Správu mandátovej komisie o overení platnosti zloženia sľubu
starostu obce a poslancov OZ
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/A/1.

Bod č. 5 – Príhovor starostu
V úvode starosta obce poďakoval občanom, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a zúčastnili
sa volieb do orgánov samosprávy obcí. Pracovnou výzvou starostu obce je do budúcnosti
výstavba kanalizácia obce, ktorá bude realizovaná z eurofondov a príprava infraštruktúry
k výstavbe nájomných bytov, resp. rodinných domov. Projekty, do ktorých sa budeme môcť
zapojiť, je Program rozvoja vidieka, Program LEADER a Program kvalita životného prostredia.
Pán starosta zaželal občanom Dolného Lopašova v tomto predvianočnom období pohodu,
pohodu pracovníkom obecného úradu, dobrú spoluprácu medzi občanmi, obecným
zastupiteľstvom a vedením obecného úradu a vyslovil prianie, aby občania Dolného Lopašova
prebudzovali v sebe a u svojich detí úctu k prírode. Na záver starosta obce poďakoval starostke
za jej doterajšiu prácu.
OZ berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu obce
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/A/2.

Bod č. 6 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol, aby OZ poverilo poslanca Mareka Fabiana, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta Zákona SNR č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie OZ za poverenie poslanca Mareka Fabiana, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta, ods. 6 tretia veta Zákona SNR č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov._____________ prítomní:7
za: 6, proti:0, zdržal sa: 1 (Dagmar Piešťanská)
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/D/1.

Bod č. 7 – Plat starostu
Mesačný plat starostu navrhli poslanci v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
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vo výške 1,65 násoboku priemerného mesačného platu pracovníka v národnom hospodárstve,
t.j. vo výške 1360,-- EUR.
Hlasovanie OZ za schválenie
mesačného platu starostu vo výške 1360,-- eur.
________________________ _______________prítomní:7
za: 7, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/2014/B/4.

Bod č. 8 – Rozpočet na rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra (Príloha č.4)
Stanovisko hlavného kontrolóra prečítala p. Monika Špernogová. Návrh programového rozpočtu
Obce Dolný Lopašov na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. Príjmová časť Programového
rozpočtu je v objeme 434 093 €, čo je predpokladaný väčší príjem o 1 756 € oproti rozpočtovým
príjmom v roku 2014.
Poslanci nemali pripomienky k navrhovanému rozpočtu, nakoľko sa spolu stretli pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva a rozpočet prerokovali spolu s kontrolórkou obce.
Hlasovanie OZ za schválenie rozpočtu na rok 2015
________________________
_______________________________________prítomní:7
za: 7,
proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/2014/B/5.

Bod č.9 – Dni sobášov, sobášiaci a miesto sobášenia
Starosta obce navrhol za sobášiaceho z poslancov Mareka Fabiana, za sobášiace dni sobotu a za
miesté sobášnu miestnosť v KD.
Hlasovanie OZ za schválenie sobášiaceho poslanca Mareka Fabiana, sobášneho dňa sobota
a miesto sobášu sobášnu miestnosť v KD ___prítomní:7
za: 7,
proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/2014/B/6.

Bod č.10 – Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
Navrhnutými členmi komisie na ochranu verejného záujmu sú p. Mária Jurkasová ako predseda,
p. Dagmar Piešťanská a p. Jaroslav Hornák.
Hlasovanie OZ za zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu v zložení: predseda p. Mária
Jurkasová, členovia p. Dagmar Piešťanská a p. Jaroslav Hornák___
_________________________________________prítomní:7
za: 7, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/E/1.
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Bod č. 11 – Rôzne
11.1 Pán Jakub Tomiš informoval občanov o získaní ocenenia, ktoré získala naša obec: obec
s najlepším vzťahom k mládeži do 1000 obyvateľov v Trnavskom kraji.
11.2 Pán Marek Fabian predložil návrh: Vykonateľnosť uznesení obecného zastupiteľstva
v Dolnom Lopašove v dňoch 14.11.2014 a 27.11.2014 a nárok na dovolenku. Navrhuje podľa
uznesení schválených na zasadnutiach OZ č. 6/2014 a č.7/2014 nekonať a, ak už bolo v konaní
začaté, nepokračovať. Navrhuje preskúmať oprávnenosť nároku na dovolenku starostky obce
uvedený v návrhu zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 27.11.2014 v počte 24 dní. Návrh poslanca
Mareka Fabiana tvorí prílohu tejto zápisnice (Príloha č.5).
11.3 Pán starosta navrhol zrušenie všetkých doterajších komisií pôsobiacich pri OZ.
Hlasovanie OZ za zrušenie všetkých komisií pôsobiacich pri OZ_v uplynulom volebnom období
_________________________________________prítomní:7
za: 7, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2014/F/1.
11.4 Starosta obce určil za zapisovateľku p. Uramovú a za overovateľov zápisnice p. Hornáka
a p. Fabian.
Hlasovanie OZ za schválenie overovateľov zápisnice p. J. Hornáka a p. Mareka Fabiana_____
____________ _____________________________prítomní:7

za: 7,

proti:0, zdržal sa: 0

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/2014/B/7.
Bod č. 12– Návrh na uznesenie (Príloha č.6)
Návrh na uznesenie predniesla p. Mária Jurkasová – člen návrhovej komisie.
Hlasovanie OZ berie na vedomie_návrh uznesenia_prítomní:7

za: 7,

proti:0, zdržal sa: 0

Bod č. 12 – Diskusia
Bod č. 14 – Záver
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom
zasadnutí OZ.
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.8/2014
Obce Dolný Lopašov zo dňa 14.11.2014

Uznesenie č.8/2014/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
BERIE NA VEDOMIE:

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - výsledky voľby starostu a volieb
poslancov do OZ a Správu mandátovej komisie o overení platnosti zloženia sľubu
starostu obce a poslancov OZ Žiadosť
2. Príhovor novozvoleného starostu obce.

Uznesenie č.8/2014/B
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
SCHVAĽUJE:

1. Upravený programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.
2. Mandátovú komisiu v zložení: Dagmar Piešťanská, Milan Máčalka, Jozef Mnešický.
3. Návrhovú komisiu v zložení: Marek Fabian, Mária Jurkasová, Jaroslav Hornák.
4. Mesačný plat starostu vo výške 1360,-- eur.
5. Rozpočet na rok 2015.
6. Sobášiaceho poslanca Mareka Fabiana, sobášiaci deň sobotu a sobášiacu miestnosť
sobášnu miestnosť v KD.
7. Overovateľov zápisnice p. J. Hornáka a p. Mareka Fabiana .

Uznesenie č.8/2014/C
Strana 8 z 10

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Dolný Lopašov č. 8/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 15.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
KONŠTATUJE, ŽE:
1. Novozvolený starosta RNDr. Jozef Petušík zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: Mária Jurkasová,
Ing. Marek Fabian, Dagmar Piešťanská, Milan Máčalka, Jaroslav Hornák, Jozef
Mnešický a Bc. Jakub Tomiš.

Uznesenie č.8/2014/D
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
POVERUJE:

1. Poslanca Mareka Fabiana, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6
tretia veta Zákona SNR č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.8/2014/E
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
ZRIAĎUJE:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: predseda p. Mária Jurkasová, členovia
p. Dagmar Piešťanská a p. Jaroslav Hornák.

Uznesenie č.8/2014/F
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
ZRUŠUJE:
1. Všetky komisie pôsobiace pri OZ v uplynulom volebnom období.
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.....................................
Jaroslav Hornák
overovateľ

..........................................
Ing. Marek Fabian
overovateľ

.......................................
RNDr. Jozef Petušík
starosta obce

V Dolnom Lopašove 17.12.2014
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