Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 7/2015 konaného v Dolnom Lopašove dňa 5.11.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka
Mária Jurkasová
Bc. Jozef Mnešický
Ing. Marek Fabian

Hlavná kontrolórka obce : PhDr. Jana Šimová
Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie.
3. Diskusia.
4. Záver.

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 Marek Fabian požiadal
o doplnenie nového bodu Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Dolný Lopašov, pán starosta daný bod zaradil do programu pod číslom 3 a o pozmenenom
programe dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie.
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov.
4. Diskusia.
5. Záver.
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prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Obecné zastupiteľstvo upravený program zasadnutia jednohlasne schválilo.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Milana Máčalku
a Máriu Jurkasovú, za zapisovateľku Jarmilu Uramovú.

Bod č. 2 - Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie.(Príloha
č.3)
Podľa § 5 ods. 4 Zákona o odpadoch má samospráva povinnosť v záväznej časti Programu
odpadového hospodárstva (POH) navrhovať aj opatrenia na znižovanie množstva biologicky
rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Naša obec sa zapojila do projektu z programu Kvalita životného prostredia zameraný na
predchádzanie vzniku odpadov.
Predmetom projektu, ktorého realizácia je naviazaná na združenie obcí, je súbor aktivít
a opatrení zameraných na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu (BRKO) a kuchynského a reštauračného odpadu s cieľom zníženia produkcie
zmesového komunálneho odpadu. Očakávaným výsledkom projektu je zníženie množstva
BRKO ako aj zmesového komunálneho odpadu, čo znamená ušetrenie financií obce a súlad
odpadového hospodárstva obce s platnou legislatívou. Sekundárnym prejavom úspešnej
realizácie projektu môže byť zníženie nelegálnych skládok biologicky rozložiteľného odpadu,
resp. zníženie prípadov spaľovania tohto odpadu na záhradách.
Hlasovanie: OZ schvaľuje účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so
spoluúčasťou vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3611,--€,
z rozpočtu obce v roku 2016.
prítomní:5
za: 5 proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 7/2015/1.
Bod č. 3 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov (Príloha č. 4)
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu obce
Dolný Lopašov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.
Poslanec Marek Fabian predložil pozmeňovacie návrhy podľa materiálu, ktorý je súčasťou
zápisnice.
Hlasovanie: OZ schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
s nasledovnými zmenami:
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Rozšírenie časti „Finančná kontrola“ o bod 3: Kontrola vyberania príspevkov od
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
(MŠ), školskom klube detí (ŠKD) a školskej jedálni (ŠJ) za školský rok 2014/2015.
Rozšírenie časti „Finančná kontrola“ o bod 4: Kontrola spotreby energií
v kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici za obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2015
s rozpisom podľa jednotlivých akcií, resp. podľa prítomnosti organizácií, ktoré za
energie neplatia.
Nahradenie bodu „1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného
zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov,
o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti“ bodom „Ďalšie
kontroly vyplývajúce z poverenia obecného zastupiteľstva a zo zákona.“.
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 7/2015/2.
Bod č. 4 – Diskusia.
Bod č. 5 – Záver.
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Strana 3 z 4

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 7/2015 konaného v Dolnom Lopašove dňa 5.11.2015
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.7/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 05.11.2015

Uznesenie č.7/2015/1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spoluúčasťou vo
výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3611,--€, z rozpočtu obce v roku
2016.

Uznesenie č.7/2015/2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo pozmenený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov pre
II. polrok 2015.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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