Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 6/2015 konaného v Dolnom Lopašove dňa 28.09.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
Bc. Jozef Mnešický – prišiel počas bodu č. 1
Ing. Marek Fabian
Bc. Dagmar Piešťanská

Kandidáti na hlavného kontrolóra obce: Ing. PhDr. Veronika Opáleková, PhDr. Jana Šimová,
Jarmila Šúlovská, Anna Zimová
Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Voľba volebnej komisie.
4. Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra obce.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb.
6. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2015.
7. Záznam a správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015 a č. 3/2015.
8. Dôvodová správa k návrhu na schválenie predaja akcií obce Dolný Lopašov v Prima
banke Slovensko, a.s..
9. Rozpočtové opatrenie č. 4.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
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Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril starosta obce
RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných. Starosta obce prečítal program
zasadnutia a spýtal sa či má niekto pripomienky k programu. Poslanec Jakub Tomiš požiadal
o doplnenie nového bodu Materské centrum za bod č. 5, pán starosta daný bod zaradil
a prečítal pozmenený program, o ktorom dal hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Voľba volebnej komisie.
4. Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra obce.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb.
6. Materské centrum.
7. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2015.
8. Záznam a správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015 a č. 3/2015.
9. Dôvodová správa k návrhu na schválenie predaja akcií obce Dolný Lopašov v Prima
banke Slovensko, a.s..
10. Rozpočtové opatrenie č. 4.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Obecné zastupiteľstvo upravený program zasadnutia jednohlasne schválilo.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Milana Máčalku
a Dagmar Piešťanskú, za zapisovateľku Jarmilu Uramovú.
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Bod č. 2 - Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva:
Uznesenie č.5/2015/1 – splnené.
Uznesenie č.5/2015/2 – splnené.
Uznesenie č. 4/2015/8 – vypracovanie geometrického plánu územia „za bránami“ – trvá.
Uznesenie č.4/2015/6 – zistenie možností výstavby novej ulice – trvá.
Uznesenie č.4/2015/3 – žiadosť o nenávratný finančný príspevok na verejné osvetlenie – nie
sme oprávnený - splnené.
Uznesenie č.4/2015/2 – dokončenie chodníkov – trvá.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Bod č. 3 – Voľba volebnej komisie.
OZ pristúpilo k voľbe volebnej komisie, kde boli navrhnutí poslanci: Jakub Tomiš, Marek
Fabian a Dagmar Piešťanská.
Hlasovanie OZ za schválenie volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov v nasledujúcom zložení: Jakub Tomiš, Marek Fabian a Dagmar Piešťanská
prítomní:7

za: 7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/1.

Bod č. 4 – Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra obce (Príloha č. 3).
Podľa uznesenia č.5/2015/2 sa zišla komisia dňa 22.09.2015 v zložení Bc. Dagmar
Piešťanská, Bc. Jozef Mnešický a Ing. Marek Fabian na otváranie obálok so žiadosťami na
voľbu hlavného kontrolóra obce. Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.
Na obecný úrad prišli 4 obálky v predpísanom termíne. Komisia pre otváranie obálok
skonštatovala, že podmienky splnili títo kandidáti: Anna Zimová, Ing. PhDr. Veronika
Opáleková, Jarmila Šúlovská a PhDr. Jana Šimová.
OZ berie na vedomie kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra.

Pán starosta vyzval prítomných kandidátov na hlavného kontrolóra obce, aby sa predstavili
v abecednom poradí. Kandidáti využili túto možnosť a každý sa v krátkosti predstavil.
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Bod č. 5 – Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb (Príloha č.4).
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schválilo volebný poriadok.
Hlasovanie OZ za schválenie volebného poriadku pre tajné voľby hlavného kontrolóra obce
Dolný Lopašov, konané dňa 28.09.2015 v nasledujúcom rozsahu:
1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním.
2. Každý poslanec obdrží 1 hlasovací lístok. Hlasovací lístok obsahuje poradové číslo,
priezvisko a meno kandidáta, zoradené podľa abecedného zoznamu.
3. Na hlasovacom lístku pre voľbu hlavného kontrolóra sa udelí hlas najviac jednému
kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.
4. V prípade nezakrúžkovania ani jedného z kandidátov, zakrúžkovaním viac ako jedného
kandidáta, alebo iným spôsobom upravený, preškrtnutý či dopísaný hlasovací lístok sa
prihliada ako na neplatný.
5. Upravený hlasovací lístok každý poslanec vloží osobne do určenej volebnej schránky.
6. Po uplynutí doby na odovzdanie hlasovacích lístkov, volebná komisia zistí počet
odovzdaných, počet platných a počet neplatných hlasovacích lístkov a počet hlasov
jednotlivých kandidátov.
7. Za hlavného kontrolóra bude zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých poslancov, t.j. najmenej 4 hlasy.
8. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, obecné zastupiteľstvo na tom istom
zasadnutí vyhlási druhé kolo volieb, do ktorého postúpia kandidáti s najväčším počtom
hlasov z prvého kola. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov.
10. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
11. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
________________

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0__

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/2.
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Po prijatí pravidiel voľby hlavného kontrolóra obce sa pristúpilo k voľbám. Zápisnica
volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov bola PhDr. Jana
Šimová zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie rokov 2015 – 2021
s rozsahom týždenného pracovného úväzku 10 hodín.

Bod č. 6 – Materské centrum.
V tomto bode vystúpila pani Martinkovičová a pani Šimová. Oboznámili OZ, že sa
zaregistrovali pod občianskym združením Lepší Dolný Lopašov a v priebehu 10 dní by mali
získať IČO. Majú menný zoznam mamičiek, ktoré majú záujem navštevovať plánované
materské centrum – 18 mamičiek a 26 detí. Ide o vekovú kategóriu prevažne do 3 rokov.
Týmto splnili podmienky na pridelenie bytu nad obecným úradom a požiadali OZ u udelenie
bytu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje prenájom bytu na 1. poschodí v budove obecného úradu súpisné č.
79 v obci Dolný Lopašov k.ú. Dolný Lopašov, zapísaný na L.V. č. 900 bezodplatne na dobu 3
mesiacov t.j. do konca roka 31.12.2015 pod podmienkou, že priestory si upravia na vlastné
náklady.
________________
prítomní:7
za:7
proti:0 zdržal sa:0__
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/3.

Bod č. 7 – Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2015 (Príloha č. 5).
Materiál k bodu č. 7 bol poslancom poslaný spolu s pozvánkou.
Hlasovanie: OZ schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2015
k 30.6.2015.______

prítomní:7

za:6,

proti:0

zdržal sa:1 (MF)___

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/4.

Bod č. 8 -Záznam a správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015 a č. 3/2015
(Príloha č. 6).
Materiál k bodu č. 8 bol poslancom poslaný spolu s pozvánkou.
OZ berie na vedomie záznam a správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015 a č.
3/2015.

Bod č. 9 - Dôvodová správa k návrhu na schválenie predaja akcií obce Dolný Lopašov v
Prima banke Slovensko, a.s. (Príloha č. 7).
Materiál k bodu č. 9 bol poslancom poslaný spolu s pozvánkou.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ustanovením § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že sa jedná o predaj minoritného podielu akcií (0,009 %) v banke, ktorej činnosť
nie je zameraná na územnú samosprávu, s nulovým príjmom z dividend za posledných 5
rokov, a to za kúpnu cenu vyššiu ako je priemerná trhová cena týchto akcií pri realizovaných
obchodoch na burze cenných papierov,

predaj 10 ks kmeňových akcií vydaných v zaknihovanej podobe (ISIN SK1110001270)
spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO
31 575 951
za kúpnu cenu vo výške 5 850,- €
kupujúcemu, ktorým je Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO 31 575 951, s tým, že kupujúci bude znášať všetky poplatky a náklady spojené
s prevodom a registráciou prevodu akcií.
_ ______________

prítomní: 7

za: 7,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/5.

Bod č. 10 – Rozpočtové opatrenie č. 4 (Príloha č. 8).
Materiál k bodu č. 9 bol poslancom poslaný spolu s pozvánkou.
Hlasovanie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 presun finančných prostriedkov 1742€
z programu 5.1 221-04510717003 Rekonštrukcia námestia do programu 3.1 22101110642014 Tvorba úspor.
prítomní: 7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0_
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/6.

Bod č. 11 – Rôzne
11.1
Pán starosta informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach :




Oprave detského ihriska, oprave terasy materskej škôlky, oprave kuchyne kultúrneho
domu a zakúpení rýchlovarných kanvíc (2 ks).
Zapojení obce do projektu domáce kompostovanie v rámci Mikroregiónu nad
Holeškou a o zbere použitého jedlého oleja v našej obci.
V rámci mikroregiónu sa plánuje zakúpiť žehlička na opravu asfaltových chodníkov.
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Informoval poslancov, že na multikáru, ktorú vlastníme je možné zakúpiť radlicu na
odhŕňanie snehu. Poslanci požiadali zhodnotiť, či je to ekonomicky výhodné.
Informoval poslancov o prioritách obce:
o priorita č. 1 -oprava materskej školy
o priorita č. 2- oprava námestia, ciest a chodníkov
o priorita č. 3 – čistička odpadových vôd
o priorita č. 4 - oprava starej materskej školy – pamätná izba + fitnes
o priorita č. 5 - náučný chodník + vyhliadková veža
o priorita č. 6 - reštaurovanie sochy sv. Martina.
Informoval poslancov, že potrebné vytvoriť krízové štáby na civilnú ochranu, do
ktorých chce zaradiť jednotlivých poslancov.

11.2
Pán starosta požiadal poslancov o schválenie PHSR na rok 2015- 2025.
Hlasovanie: OZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný
Lopašov na roky 2015 – 2025.
_ ______________

prítomní: 7

za: 6,

proti:0, zdržal sa:1 (JT)

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/7.

11.3
V bode rôzne vystúpila poslankyňa Dagmar Piešťanská, aby sa do 30. októbra urobil chodník
od turistického klubu smerom na cintorín. Pán starosta prisľúbil jeho zhotovenie.
Hlasovanie: OZ schvaľuje výstavbu chodníka v lokalite Na bráne – okolo turistického klubu
smerom k cintorínu. ______
prítomní: 7
za: 7,
proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/8.

11.4
V bode rôzne pán starosta poďakoval pani kontrolórke Anne Zimovej za doterajšiu prácu,
ktorá bola prínosom pre našu obec a navrhol, aby poslanci schválili odmenu za tento rok.
Hlasovanie: OZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi obce Dolný Lopašov
odmenu 20 % za obdobie od 1.1.2015 do 5.10.2015.
_ ______________

prítomní: 7

za:6

proti:0

zdržal sa: 1 (JM)

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2015/9.

Bod č.12 – Diskusia.
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Bod č. 13 – Záver.
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Ďalšie zastupiteľstvo sa naplánovalo na 5.11.2015 o 18,00 hodine.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.6/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 28.09.2015

Uznesenie č.6/2015/1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov v
nasledujúcom zložení: Jakub Tomiš, Marek Fabian a Dagmar Piešťanská.

Uznesenie č.6/2015/2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo volebný poriadok pre tajné voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov, konané
dňa 28.09.2015 v nasledujúcom rozsahu:
1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním.
2. Každý poslanec obdrží 1 hlasovací lístok. Hlasovací lístok obsahuje poradové číslo,
priezvisko a meno kandidáta, zoradené podľa abecedného zoznamu.
3. Na hlasovacom lístku pre voľbu hlavného kontrolóra sa udelí hlas najviac jednému
kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.
4. V prípade nezakrúžkovania ani jedného z kandidátov, zakrúžkovaním viac ako jedného
kandidáta, alebo iným spôsobom upravený, preškrtnutý či dopísaný hlasovací lístok sa
prihliada ako na neplatný.
5. Upravený hlasovací lístok každý poslanec vloží osobne do určenej volebnej schránky.
6. Po uplynutí doby na odovzdanie hlasovacích lístkov, volebná komisia zistí počet
odovzdaných, počet platných a počet neplatných hlasovacích lístkov a počet hlasov
jednotlivých kandidátov.
7. Za hlavného kontrolóra bude zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých poslancov, t.j. najmenej 4 hlasy.
8. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, obecné zastupiteľstvo na tom istom
zasadnutí vyhlási uznesením druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 2 kandidáti s najväčším
počtom hlasov z prvého kola. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
10. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov.
11. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
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Uznesenie č.6/2015/3
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje prenájom bytu na 1. poschodí v budove obecného úradu súpisné č. 79 v obci Dolný
Lopašov k.ú. Dolný Lopašov, zapísaný na L.V. č. 900 bezodplatne na dobu 3 mesiacov t.j. do
konca roka 31.12.2015 občianskemu združenie Lepší Dolný Lopašov pod podmienkou, že
priestory si upravia na vlastné náklady.

Uznesenie č.6/2015/4
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2015 k 30.6.2015.

Uznesenie č.6/2015/5
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že sa jedná o predaj minoritného podielu akcií (0,009 %) v banke, ktorej činnosť
nie je zameraná na územnú samosprávu, s nulovým príjmom z dividend za posledných 5
rokov, a to za kúpnu cenu vyššiu ako je priemerná trhová cena týchto akcií pri realizovaných
obchodoch na burze cenných papierov,

predaj 10 ks kmeňových akcií vydaných v zaknihovanej podobe (ISIN SK1110001270)
spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575
951
za kúpnu cenu vo výške 5 850,- €
kupujúcemu, ktorým je Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO 31 575 951, s tým, že kupujúci bude znášať všetky poplatky a náklady spojené s
prevodom a registráciou prevodu akcií.

Uznesenie č.6/2015/6
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 presun finančných prostriedkov 1741,18 € z programu
5.1 221-04510717003 Rekonštrukcia námestia do programu 3.1 221-01110642014 Tvorba
úspor.
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Uznesenie č.6/2015/7
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Lopašov na roky 2015 –
2025.
Uznesenie č.6/2015/8
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje výstavbu chodníka v lokalite Na bráne – okolo turistického klubu smerom
k cintorínu.

Uznesenie č.6/2015/9
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi obce Dolný Lopašov odmenu 20 % za
obdobie od 1.1.2015 do 5.10.2015.

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Bc. Dagmar Piešťanská
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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