Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Dolný Lopašov
č. 2/2015, konaného v Dolnom Lopašove dňa 10. 03. 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. Vytvorenie komisie pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a integrovanú
stratégiu obce
3. Schválenie odmeňovacieho poriadku poslancov obce
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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. Program bol bez pripomienok schválený.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
____________________________________ prítomní:7

za: 6,

proti:0, zdržal sa:1/MF/

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2015/A/1.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Mareka Fabiana
a Jozefa Mnešického.

Bod č.2 – Vytvorenie komisie pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
a integrovanú stratégiu obce
Starosta informoval o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce
Dolný Lopašov a Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) , ktorú dáme vypracovať tak
jednotlivé obce ako aj za Mikroregión nad Holeškou ako celok. PHSR je dôležitý pre čerpanie
finančných prostriedkov z ministerstiev. Napr. ak bude výzva na uzatvorenie skládky, jednou
z povinných príloh je, že daná požiadavka je v súlade s PHSR. Dokument Integrovaná stratégia
rozvoja územia je dôležitá pre čerpanie finančných prostriedkov z programu Leader a
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento program je špeciálny v tom, že kto
chce byť žiadateľom, musí splniť určité podmienky, ktorými sú, že sú tam združené obce, sú tam
združené neziskové organizácie a sú tam združené podnikateľské subjekty tzv. Miestna akčná
skupina (MAS). Mikroregion nad Holeškou tieto všetky tri podmienky spĺňa. Pán starosta
požiadal prítomných poslancov, aby sa zapojili a stali sa členmi komisie pre tvorbu PHSR.
Požiadal poslancov, aby oslovili občanov z obce tzv. „mienkotvorných“, ktorí by sa mohli tiež
podieľať na tvorbe PHSR, ale s tým, že sa budú zúčastňovať stretnutí k tvorbe PHSR/ISRÚ.
Starosta obce odporúčal, aby sa tiež oslovili všetky naše organizácie, športovci, jednota
dôchodcov, hasiči, poľovníkov, turistov, atď. Poslanci s daným návrhom súhlasili. Pred
ukončením tvorby PHSR bude verejná schôdza, na ktorej sa program odprezentuje občanom na
pripomienkovanie.
Integrovanú stratégiu rozvoja obce bude robiť iná firma, lebo metodika na jej spracovanie je iná
ako pri PHSR, ale budú navzájom spolupracovať a vytvorí sa strategický dokument na 10 rokov,
ktorý musíme dokončiť tento rok.
Bod č. 3 – Schválenie odmeňovacieho poriadku poslancov obce (príloha č.3)
Poslancom bol predložený návrh dokumentu „Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Dolnom Lopašove“ na základe §11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanec Marek Fabian
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namietol, že predložený návrh obsahuje chyby a nie je vypracovaný v súlade zo zákonom, preto
sa o ňom nehlasovalo.
Bod č. 4 – Rôzne
4.1 – Pán starosta udelil slovo pani Ivane Ilenčíkovej, po odsúhlasení poslancami.
Hlasovanie OZ za udelenie slova pani Ivane Ilenčíkovej_
___________________________________________prítomní:7

za: 7, proti:0, zdržal sa:0

Pani Ivana Ilenčíková informovala prítomných o vôli vydávať obecné noviny, priniesla články
na zhodnotenie, priniesla ukážku v akej forme budú vydávané.
Poslankyňa Jurkasová sa spýtala ako si predstavujú distribúciu, pričom distribúciu do každej
domácnosti pokladá za zbytočnú, lebo väčšina mladých ľudí, si noviny prečíta na internete. Pani
poslankyňa navrhla, aby sa noviny neroznášali do každej domácnosti, ale aby si ich ľudia, ktorí
majú o ne záujem, prišli vyzdvihnúť na určené miesto (napr. obchod).
Poslanci sa zhodli, že v prvom čísle by mohla byť návratka, či občania chcú, aby noviny
vychádzali, či ich chcú v elektronickej forme, alebo v písomnej forme.
Poslanec Tomiš informoval prítomnách o obsahu plánovaných novín, po ktorom poslanci prešli
k hlasovaniu.
Hlasovanie OZ za schválenie finančného príspevku z rozpočtu obce na prvé vydanie čísla
obecných novín v sume_250,-eur______ __prítomní:7 za: 5, proti:0, zdržal sa:2/MM,DP/
Bolo prijaté uznesenie č. 2/2015/A/2
4.2 – Pán starosta informoval:








o ponuke odkúpenia akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. (príloha č.4). Prima
banka ponúkla za odkúpenie vlastných akcií, ktoré má obec vo vlastníctve, sumu 6 000
eur.
o kontrole z hygieny, ktorá prebehla v materskej škole a školskej jedálne z dôvodu, že
nebol vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý sa následne vypracoval.
o vymeraní výškopisu a polohopisu skládky
o vypracovaní energetickom certifikáte budovy materskej školy
úspešne prebehla kontrola z ministerstva životného prostredia na multicar – proces
prebehol v zmysle zákona
spoločnosť Ecoled, dodávateľ nového osvetlenia v obci, namontuje nový rozvádzač;
svetlá namontované touto firmou nie sú opraviteľné, ak sa pokazia musia sa vymeniť kus
za kus
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4.3 – Pán starosta informoval o žiadosti občianskeho združenia Vydry o nebytové priestory. Pán
starosta im navrhol po spoločnej obhliadke 2 miestnosti v budove starej materskej škole.
Prítomní poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie OZ za poskytnutie 2 miestností pre činnosť občianskeho združenia Vydry v budove
starej materskej školy_________________
_prítomní:7 za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č.2/2015/A/3.
4.4 – Pán starosta predložil návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 1, pričom ide o zmenu
rozpočtu vrátane programov a podprogramov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 5). Rozpočtovým opatrením č. 1 sa
presúva suma 1 250,00 eur z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nasledovne:
z programu
do programu
do programu

5.1
3.1
8.3

717 003
642 200
637 004

Rekonštrukcia námestia
Príplatky na obedy dôchodcov
Obecné noviny

- 1 250,00 €
+ 1 000,00 €
+ 250,00 €

Hlasovanie OZ za schválenie rozpočtového opatrenia č.1________________________________
________________________________

____prítomní:7

za: 7, proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.2/2015/A/4.
4.5 – Poslankyňa Jurkasová navrhla naplánovať zber veľkoobjemového odpadu.
4.6 – Poslankyňa Piešťanská upozornila, že v jesennom období neboli vyvezené všetky konáre.
Bod č. 5 – Diskusia
Bod č. 6 – Záver
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.2/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 10.03.2015
Uznesenie č.2/2015/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
SCHVAĽUJE:
1. Program zasadnutia OZ.
2. Finančný príspevok z rozpočtu obce na prvé vydanie čísla obecných novín v sume 250,-eur.
3. Poskytnutie 2 miestností pre činnosť občianskeho združenia Vydry v budove starej materskej
školy.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Jozef Mnešický
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

Strana 5 z 5

