Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lopašov
č. 1/2015, konaného v Dolnom Lopašove dňa 04.02.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci: Jaroslav Hornák, Milan Máčalka, Jakub Tomiš, Mária Jurkasová, Jozef Mnešický,
Marek Fabian, Dagmar Piešťanská
Hlavná kontrolórka: Anna Zimová

Program: (Príloha č. 2)
Program:

1. Schválenie programu riadneho zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Voľba zástupcu starostu
4. Zriadenie obecných komisií a voľba predsedov komisií
5. Schválenie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2014
6. Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
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Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril starosta obce
RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných. Úvodom konštatoval, že na otvorení
rokovania sú prítomní 7 poslanci, čím je OZ uznášaniaschopné. Starosta obce prečítal program
zasadnutia a predložil ho na schválenie.
Poslanec Marek Fabian navrhol zmenu programu v bode 3 na Oznámenie o poverení zástupcu
starostu, keďže zástupca starostu sa nevolí, ale si ho vyberá starosta. Bod číslo 4 navrhol zmeniť
na Diskusia k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva, pretože pred zasadnutím OZ neboli
predložené návrhy na počet komisií, náplň ich práce ani členov.
Program:

1. Schválenie programu riadneho zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Oznámenie o poverení zástupcu starostu
4. Diskusia k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva
5. Schválenie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2014
6. Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ so zmenami
_______________________________________ prítomní:7
za: 7,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2015/A/1.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Milana Máčalku
a Máriu Jurkasovú.

Bod č.2 – Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva:
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všetky uznesenia boli splnené, vzhľadom na to, že na poslednom zastupiteľstve boli znovu
hlasovaním potvrdené.
Bod č. 3 – Oznámenie o poverení zástupcu starostu
Na základe § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starosta obce poveruje zastupovaním starostu svojho zástupcu, a to do 60 dní odo dňa zloženia
sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Zástupca starostu zastupuje starostu v
rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení. Starosta obce poveril na funkčné
obdobie 2014 – 2018 zastupovaním Jakuba Tomiša.
Jakub Tomiš poďakoval za ponúknutú šancu a prijal funkciu zastupovania starostu.
Bod č. 4 - Diskusia k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva
Starosta uviedol ako komisie fungovali v minulosti. Marek Fabian poznamenal, že nemáme
vypracované žiadne konkrétne pravidlá, ako by komisie mali fungovať. Povedal, že sa rozprával
s viacerými ľudmi, ktorí prejavili záujem byť v nejakej komisii. Nevedel im však povedať, čo
konkrétne by malo byť náplňou ich práce v komisii. Následne sa diskutovalo o forme a z toho
predbežne vyplynulo, že obec by mohla mať nasledovné komisie a predsedov:
Finančná komisia – Marek Fabian
Kultúrna komisia – Jakub Tomiš + poslanci Jozef Mnešický a Mária Jurkasová,
Stavebná komisia – Milan Máčalka,
Sociálna a zdravotná komisia – Dagmar Piešťanská.
Zloženie bolo navrhnuté zatiaľ len z poslancov OZ, na najbližšom rokovaní OZ môžu byť
komisie doplnené o ďalších členov z radov občanov.
Bod č. 5 - Schválenie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2014
Marek Fabian požiadal hlavnú kontrolórku obce o vyjasnenie niektorých bodov správy.

Hlasovanie OZ za schválenie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2014
___________________________________________prítomní:7 za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 1/2015/A/2.
Bod č. 6 - Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Starosta poznamenal, že ide o najvážnejší dokument, ktorý treba spracovať. Hovorí o tom, čo sa
v obci plánuje robiť a malo by to vychádzať z potrieb občanov. Je potrebný pri žiadaní dotácií.
Oznámil, že budú nasledovať stretnutia riadené organizáciou, ktorá tento program bude
vypracovávať. Starosta očakáva, že budúce komisie budú mať tiež nejaké iniciatívne nápady.
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Bol by rád, aby sa do tohto vypracovávania zapojili aj občania so svojimi pripomienkami. Tento
dokument musí byť vypracovaný do 1. 1. 2016.
Bod č. 7 – Rôzne
7.01 Pán starosta informoval o možnej likvidácii a ukončení skládky, riešení kanalizácie spolu
s obcou Chtelnica. Uviedol tiež, že nastávajú zmeny v legislatíve likvidácie biologicky
rozložiteľného odpadu.
7.02 O slovo sa prihlásila pani Zita Vašková, ktorá informovala o tom, že donáška obedov sa
z pôvodných 8 dôchodcov rozšírila na terajších 31. Požiadala o príspevok 0,12 € na obed pre
každého z dôchodcov.
Hlasovanie OZ za schválenie príspevku na obed v sume 0,12 € na jeden pracovný deň pre
starobných dôchodcov s trvalým pobytom v Dolnom Lopašove
______________________________________ prítomní:7
za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 1/2015/A/3.
7.03 Starosta informoval o tom, že zisťoval u členov DHZ, či budú pokračovať vo vykonávaní
činnosti. Pretože máme možnosť oddelimitovať vozidlo Tatra 815 len prevodom. Požiada p.
Daniela Jamricha, aby sa stretli a prediskutovali plán činnosti.
OZ poveruje starostu obce k úkonom potrebným k zabezpečeniu delimitácie/prevodu hasičského
vozidla do majetku obce Dolný Lopašov v súčinnosti s DHZ.
______________________________________ prítomní:7
za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 1/2015/B/1.
7.04 Udelené bolo slovo pani Daniele Dubcovej. Spýtala sa starostu, prečo jej zakázal vyvážať
sneh zo svojho dvora na verejné priestranstvo. Starosta odpovedal, že tak urobil preto, lebo ak by
do rána zamrzol, tak by tadiaľ žiadny traktor neprešiel. Požiadal ju, aby sneh zo svojho dvora
vyvážala na svoju záhradu
Po diskusii požiadala o úľavu od platby za odpad pre dve ZŤP osoby v jej domácnosti. Starosta
jej odpovedal, aby podala písomnú žiadosť, ktorú potom OZ prerokuje.

7.05 Hlavná kontrolórka upozornila, že odmeňovanie zástupcu starostu musí byť naviazané na
konkrétnu činnosť, nesmie byť určené paušálne.
OZ poveruje starostu prepracovať zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu
v súlade so zákonom o obecnom zriadení______________________________________
____________________________________prítomní:7
za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 1/2015/A/2.
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7.06 Dostala slovo pani Madunická, ktorá upozornila, že jej sused vypúšťa žumpu a páli. Trvá to
vraj dlhodobo. Prebehla o tom diskusia. Pán starosta požiadal pani Madunickú, aby podala
písomnú sťažnosť.
7.07 Marek Fabian požiadal o predloženie kompletnej zmluvy na verejné osvetlenie. Požiadal
tiež o zistenie, aké typy komunikácií máme v obci. Tomáš Rajnic navrhol, že svetelné hodnoty
v celej obci odmeria a zistí, či to spĺňa požiadavky STN.
Marek Fabian sa spýtal na stav multikáry. Pýtal sa, či vieme aké oprávnenie treba na šoférovanie
a či ju vieme použiť na odhŕňanie snehu. Milan Máčalka uviedol, že je potrebné dokúpiť radlicu
na odhŕňanie snehu. Starosta hovoril o zámeroch Mikroregiónu a o tom, ako by mohla byť
v budúcnosti multikára využitá.
7.08 Jozef Mnešický sa pýtal ako to, že niekde lampy svietia a niekde nie. Starosta odpovedal, že
je potrebné nastaviť fotobunku, čo už priebežne robí pán Peter Vavro.
Jozef Mnešický sa spýtal, či sú zakúpené a osadené fotopasce na skládke odpadov. Starosta
odpovedal, že sú zakúpené, ale nevie, kde sú a či sú namontované. Preverí to a dá vedieť
nabudúce.
Jozef Mnešický sa opýtal, či budú dokončené chodníky, lebo v zmluve je napísané, že to bude až
po hlavnú cestu. Hlavná kontrolórka poznamenala, že zmluva je už vyplatená a uzavretá
a vyčlenené peniaze minuté. V prípade ďalšieho budovania chodníkov bude nutná nová zmluva.
Jozef Mnešický požiadal, či by nebolo možné dobudovať chodník aspoň v lokalite pri turist
klube, aby bol prechod chodcov na cintorín bezpečnejší. Pán Máčalka to premeria, dá cenovú
ponuku. Spraví sa v takej šírke ako je od OÚ.
OZ poveruje starostu obce a pána Milana Máčalku na spracovanie podkladov a predloženie
cenovej ponuky na výstavbu chodníka v lokalite Na bráne (okolo turistického klubu)
______________________________________

prítomní:7

za: 7,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2015/B/3.
7.09 Pani Vašková sa opýtala, či by sa nedala na cintoríne otvoriť bránka od Jurkasovcov.
Poslankyňa Jurkasová uviedla, že tá bránka je zavretá preto, aby ľudia nevyvážali svoje smeti do
cintorínskeho kontajnera.
7.10
Jakub Tomiš informoval o tom, ako postupuje s projektom osádzania lavičiek a knižnej búdky.
Uviedol, že spolupracuje s Matejom Machalom, Matejom Slabým a Jozefom Vrbovským.
Dohodli sa, že lavičky chcú vyrobiť z kvalitnejšieho agátového dreva, ktoré treba nakúpiť. Jakub
Tomiš požiadal OZ o príspevok 1020 € bez DPH na nákup dreva. Pani Piešťanská uviedla, že je
mnoho potrebnejších vecí v Dolnom Lopašove ako lavičky. Jozef Mnešický navrhol, aby Jakub
Tomiš skúsil získať peniaze od nejakých sponzorov. Starosta navrhol, že sa opýta nejakých
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firiem, či by nemali záujem financovať tento projekt. OZ nákup dreva na lavičky finančne
nepodporí.
Jakub Tomiš prečítal v mene Tomáša Zemka informáciu o tom, že s viacerými ľuďmi pracujú na
obecných novinách. Redakčná rada požiadala OZ o príspevok na tlač novín. Poslankyňa
Piešťanská uviedla, že vydávať noviny v Dolnom Lopašove je zbytočné a peniaze sa dajú využiť
lepšie. Marek Fabian uviedol, že požiadal Tomáša Zemka o skladbu novín a jednotlivé rubriky,
ale nedostal ich. Navrhol, aby redakčná rada prvé číslo pripravila elektronicky a predložila ho
pred najbližším zasadnutím. V tejto fáze OZ vydávanie obecných novín finančne nepodporí.
Bod č. 8 – Diskusia
Bod č. 9 – Záver Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín ďalšieho OZ je stanovený na 10.3.2015 o 18,00 hod.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.1/2015
Obce Dolný Lopašov zo dňa 04.02.2015
Uznesenie č.1/2015/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
SCHVAĽUJE:
1. Program zasadnutia OZ so zmenami.
2. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.
3. Príspevok na obed v sume 0,12 € na jeden pracovný deň pre starobných dôchodcov
s trvalým pobytom v Dolnom Lopašove.
Uznesenie č.1/2015/B
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
POVERUJE:
1. Starostu obce k úkonom potrebným k zabezpečeniu delimitácie/prevodu hasičského
vozidla do majetku obce Dolný Lopašov v súčinnosti s DHZ.
2. Starostu prepracovať zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu v súlade so
zákonom o obecnom zriadení.
3. Starostu obce a pána Milana Máčalku na spracovanie podkladov a predloženie cenovej
ponuky na výstavbu chodníka v lokalite Na bráne (okolo turistického klubu).
V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Milan Máčalka
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Mária Jurkasová
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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