Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 2/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 12.04.2016
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Program: (Príloha č. 2 – Pozvánka)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Vstup obce do združenia obcí Holeška pre triedený zber a nakladanie s odpadmi.
3. Nájomné byty – určenie poradovníka uchádzačov.
4. Materiály hlavného kontrolóra obce.
5. Schválenie platu starostu.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. 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 navrhol zmenu programu, za bod č. 1 vložiť bod č.2 Zloženie sľubu nového
poslanca. Poslanec Marek Fabian navrhol aby sa za bod Plat starostu vložil bod – Poverenie
poslanca, ktorý bude zvolávať zastupiteľstvo a sobášiť a za bod Materiály hlavného
kontrolóra obce vložil bod Zníženie úväzku hl. kontrolóra obce.
Starosta dal o zmenenom programe hlasovať:
Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.

2.

Zloženie sľubu nového poslanca.

3.

Vstup obce do združenia obcí Holeška pre triedený zber a nakladanie
s odpadmi.

4.

Nájomné byty – určenie poradovníka uchádzačov.

5.

Materiály hlavného kontrolóra obce.

6.

Zníženie úväzku hlavného kontrolóra obce.

7.

Schválenie platu starostu.

8.

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo a sobášiť.

9.

Rôzne.
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10.

Diskusia.

11.

Záver.

_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2016.
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslanca Jakuba Tomiša a Milana Máčalku a
za zapisovateľku p. Uramovú
Hlasovanie OZ za schválenie overovateľov zápisnice poslanca Jakuba Tomiša a Milana
Máčlku a za zapisovateľku p. Uramovú
prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bod č. 2 -Zloženie sľubu nového poslanca
Druhým bodom programu bolo zloženie sľubu nového poslanca OZ Rastislava Mikuša.
Nakoľko poslankyňa Bc. Dagmar Piešťanská sa vzdala mandátu poslanca OZ z dôvodov jej
súčasných pracovných povinností, ktoré jej neumožňú zúčastňovať sa rokovaní OZ. V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. §51ods. 2 prvým náhradníkom zvoleným vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 bol Rastislav Mikuš, ktorý mandát poslanca OZ obce
Dolný Lopašov prijal. Následne zložil sľub poslanca. (Príloha č. 3).
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyňe Dagmar Piešťanskej
a prijatie mandátu a zloženie sľubu poslanca Rastislava Mikuša.
Bod č. 3 – Vstup obce do združenia obcí Holeška pre triedený zber a nakladanie s
odpadmi.
Materiál k bodu č. 3 bol poslancom poslaný v elektronickej forme (Príloha č. 4 – Stanovy
združenia).
Starosta obce informoval OZ , že obec Dolný Lopašov chce vstúpiť do združenia obcí
Holeška na triedený zber a nakladanie s odpadmi.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o vstupe do združenia.
Hlasovanie: OZ schvaľuje Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia
§ 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s názvom:
Združenie obcí Holeška na triedený zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168,
922 09 Borovce predmetom činnosti: Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu
skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských
obcí.
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Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so
sídlom Borovce 168, 922 09 Borovce, ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení
združenia obcí.
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2016.

Bod č. 4 – Nájomné byty – určenie poradovníka uchádzačov
Nakladanie s nájomnými bytmi pre občanov v našej obci je upravené všeobecným záväzným
nariadením č. 8/2007, v ktorom je definované, komu sú byty určené a aké podmienky musia
spĺňať uchádzači o nájomný byt.
Poslanci boli oboznámení sa so žiadosťami pred zasadnutím OZ hlasovali o nasledovnom
určení poradovníka:
Hlasovanie: OZ schvaľuje prenájom bytu č. 12(2-izbový byt) v nájomnom bytovom dome
č. 387 v obci Dolný Lopašov pre uchádzača Zdenka Švihoríka s účinnosťou od 1.5.2016.
V prípade, že schválený uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na
náhradníka Lukáša Raceka
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 7/2016.
Hlasovanie: OZ schvaľuje prenájom bytu č. 1(1-izbový byt) v nájomnom bytovom dome
č. 387 v obci Dolný Lopašov pre uchádzača Lukáša Raceka s účinnosťou od 1.5.2016.
V prípade, že schválený uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na
náhradníka Máriu Kollárovú
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2016.
Hlasovanie: OZ schvaľuje prenájom bytu č. 5(garzonka) v nájomnom bytovom dome č. 387
v obci Dolný Lopašov pre uchádzača Máriu Kollárovú s účinnosťou od 1.5.2016. V prípade,
že schválený uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na náhradníka
Danielu Blanárikovú
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2016.

Bod č. 5 – Materiály hlavného kontrolóra obce
Materiál k bodu č. 5 bol poslancom poslaný v elektronickej podobe (Príloha č. 5).
Poslanci berú na vedomie predloženie daných dokumentov:
1. Preskúmanie zmluvných podmienok zmluvy o zneškodnení odpadu s firmou Plastic
People
2. Kontrola využívania služobných mobilných telefónov za rok 2015 / pevných liniek
3. Analýza príjmov a výdavkov nájomnej bytovky za rok 2015.
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4. Analýza príjmov a výdavkov nájomnej bytovky za rok 2015.
5. Kontrola prideľovanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2015.
6. Kontrola plnenia uznesení.
Po malej diskusii OZ prijalo nasledovné uznesenia:
Hlasovanie: OZ žiada starostu obce, aby konal v zmysle odporúčania mater. hlavného
kontrolóra obce č.3/2016 a žiadal dokončenie plnenia zmluvy s firmou Plastic People do
30-tich dní
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 10/2016.
Hlasovanie: OZ žiada starostu obce, aby do 60 dní zistil možnosti:
a) obnovenia prevádzky ČOV nájomnej bytovky
b) možnosť opravy súčasnej žumpy
c) inštalácie novej žumpy
prítomní:7

za: 7

proti:0

zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 11/2016.

Bod č. 6 - Zníženie úväzku hlavného kontrolóra obce.
Materiál k bodu č. 6 bol poslancom poslaný v elektronickej podobe (Príloha č. 6).
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove na základe § 11 ods. 4 písm. j/ Zákona o obecnom
zriadení (zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) prijalo nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: OZ
1. konštatuje,že po prerokovaní doterajšieho rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra dospelo
k záveru, že rozsah výkonu funkcie 0,26 považuje za vysoký a nezodpovedajúci potrebám obecnej
samosprávy,
2. berie na vedomie,informáciu hlavnej kontrolórky, PhDr. Jany Šimovej, že predbežne prerokovali
zníženie rozsahu výkonu hlavného kontrolóra na úväzok 0,133 a hlavná kontrolórka vyjadrila súhlas s
budúcou zmenou pracovnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať takémuto zníženiu rozsahu úväzku,
3. určuje s účinnosťou od 1.5.2016 rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,133
ustanoveného týždenného pracovného času.
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 12/2016.
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Bod č. 7 – Schválenie platu starostu
O mesačnom plate starostu pojednáva zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods.1 alebo násobku podľa §4 ods.6. Plat
sa zaokruhľuje na celé euro nahor. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3
ods.1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
K prerokovaniu platu starostu nakoniec nedošlo.
Poslanci po dohode prijali uznesenie, ktorým vypustili pre nedostatok času body č.8,9 a 10.
Hlasovanie: OZ schvaľuje vypustenie bodov dnešného programu č. 8,9 a 10

prítomní: 7

za: 6

proti: 1 (JT) zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. 13/2016.

Bod č. 9 – Záver
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Poslanci sa dohodli, že budúce zasadnutie OZ bude dňa 26.04.2016
o 19,00 hod.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Dolný Lopašov zo dňa 12.04.2016

Uznesenie č.5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ:

1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.

2.

Zloženie sľubu nového poslanca.

3.

Vstup obce do združenia obcí Holeška pre triedený zber a nakladanie
s odpadmi.

4.

Nájomné byty – určenie poradovníka uchádzačov.

5.

Materiály hlavného kontrolóra obce.

6.

Zníženie úväzku hlavného kontrolóra obce.

7.

Schválenie platu starostu.

8.

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo a sobášiť.

9.

Rôzne.

10.

Diskusia.

11.

Záver.

Uznesenie č.6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s názvom: Združenie obcí
Holeška na triedený zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce
predmetom činnosti: Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území
obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného
odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.
Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so
sídlom Borovce 168, 922 09 Borovce, ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení
združenia obcí.
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Uznesenie č.7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje prenájom bytu č. 12 (2-izbový byt) v nájomnom bytovom dome č. 387 v obci
Dolný Lopašov pre uchádzača Zdenka Švihoríka s účinnosťou od 1.5.2016. V prípade, že
schválený uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na náhradníka
Lukáša Raceka.
Uznesenie č.8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje prenájom bytu č. 1(1-izbový byt) v nájomnom bytovom dome č. 387 v obci Dolný
Lopašov pre uchádzača Lukáša Raceka s účinnosťou od 1.5.2016. V prípade, že schválený
uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na náhradníka Máriu
Kollárovú.
Uznesenie č.9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje prenájom bytu č. 5(garzonka) v nájomnom bytovom dome č. 387 v obci Dolný
Lopašov pre uchádzača Máriu Kollárovú s účinnosťou od 1.5.2016. V prípade, že schválený
uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na náhradníka Danielu
Blanárikovú.
Uznesenie č.10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
žiada starostu obce, aby konal v zmysle odporúčania mater. hlavného kontrolóra obce
č.3/2016 a žiadal dokončenie plnenia zmluvy s firmou Plastic People do 30-tich dní .

Uznesenie č.11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
žiada starostu obce, aby zistil možnosti:
a)

obnovenia prevádzky ČOV nájomnej bytovky

b)

možnosť opravy súčasnej žumpy

c)

inštalácie novej žumpy
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Uznesenie č.12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
1. konštatuje, že po prerokovaní doterajšieho rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
dospelo k záveru, že rozsah výkonu funkcie 0,25 považuje za vysoký a nezodpovedajúci
potrebám obecnej samosprávy,
2. berie na vedomie, informáciu hlavnej kontrolórky, PhDr. Jany Šimovej, že predbežne
prerokovali zníženie rozsahu výkonu hlavného kontrolóra na úväzok 0,125 a hlavná
kontrolórka vyjadrila súhlas s budúcou zmenou pracovnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať
takémuto zníženiu rozsahu úväzku,
3. určuje s účinnosťou od 1.5.2016 rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na
úväzok 0,125 ustanoveného týždenného pracovného času.

Uznesenie č.13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje vypustenie bodov dnešného programu č. 8,9 a 10.

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Bc. Jakub Tomiš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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