Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 09.03.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Mgr. Jozef Mnešický
Milan Máčalka

Program: (Príloha č. 2)
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Prestrešenie terasy kultúrneho domu.

3.

Rozpočtové opatrenie č.1

4.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre I. polrok 2018.

5.

Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 38/2018 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

6.

Vysporiadanie pozemku stavebníka.

7.

Vysporiadanie pozemku autobusovej zastávky.

8.

Riešenie prístupovej cesty k PPS s.r.o.

9.

Informácia o schválených a prebiehajúcich projektoch.

10.

Diskusia.

11.

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 zmeniť bod 2) Schválenie podpisu vecného bremena, 3) Riešenie
prístupovej cesty k PPS s.r.o., 4) Prestrešenie terasy kultúrneho domu, 5) Rozpočtové
opatrenie č.1, 6) Kontrola plnenia uznesení a ostatné body budú posunuté.
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.

Schválenie podpisu vecného bremena.
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3.

Riešenie prístupovej cesty k PPS s.r.o.

4.

Prestrešenie terasy kultúrneho domu.

5.

Rozpočtové opatrenie č.1

6.

Kontrola plnenia uznesení.

7.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre I. polrok 2018.

8.

Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 38/2018 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

9.

Vysporiadanie pozemku stavebníka.

10. Vysporiadanie pozemku autobusovej zastávky.
11. Informácia o schválených a prebiehajúcich projektoch.
12. Diskusia.
13. Záver.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2018

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Jozefa Mnešického, Milana
Máčalku a za zapisovateľku Danielu Branišovú.

Bod č. 2 - Schválenie podpisu vecného bremena.
Manželia Beblaví si chcú postaviť domovú čističku odpadovej vody. Aby mohli túto stavbu
dokončiť a skolaudovať, v rozhodnutí zo stavebného úradu je daná požiadavka , že musí byť
zriadené vecné bremeno, pretože potrubie , ktoré ústí do potoka prechádza pod miestnou
komunikáciou. Ďalšie vecné bremeno musí zriadiť Slovenský vodohospodársky podnik,
ktorý má potok v správe. Manželia si dali návrh na vklad na zriadenie vecného bremena
vypracovať advokátovi a majú na katastri overené, že vecné bremeno bude zapísané. Na
zasadnutí bola prítomná Mgr. Lenka Beblavá, ktorá predložila poslancom návrh na vklad k
nahliadnutiu .
Starosta vysvetlil, že potrebuje od poslancov schváliť zriadenie vecného bremena, aby mohol
túto zmluvu podpísať a dal hlasovať.
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Hlasovanie : OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na domovú čističku odpadových vôd
pre stavebníkov Mária Beblavého a Mgr. Lenku Beblavú.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2018

Bod č. 3 – Riešenie prístupovej cesty k PPS s.r.o. (Príloha č.3)
Starosta obce privítal Ing. Struckmullera, zástupcu spoločnosti PPS s.r.o., ktorý prišiel
prerokovať návrh a spôsob spolupráce pri výstavbe cestnej komunikácie smerujúcej do sídla
spoločnosti. Starosta poznamenal, že pred a počas výstavby firmy, nebola potrebná
“vyvolaná investícia”.
Podnet na prerokovanie dostala spoločnosť od zamestnancov, pretože oficiálna príjazdová
komunikácia je vo forme poľnej cesty, neupravená a nebezpečná pre chodcov.
Starosta informoval, že prvotná myšlienka na výstavbu komunikácie bola, keď získame štatút
MAS, obec by v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom v Dolnom Lopašove a PPS
s.r.o., keďže aj oni mali byť v MAS, postavila prístupovú cestu za európske peniaze. Tento
projekt však nevyšiel. Firma ide rozširovať výrobu, je prínosom pre našu obec, sponzoruje
ozganizácie v našej obci a bol by som rád, keby sme našli nejaké zhodné riešenie medzi
firmou, obcou a poľnohodpodárkym družstvom. Dal projektantovi vyhotoviť rozpočet, aby
sme vedeli koľko stojí 1m2 cesty a fima Zempres Veľké Orvište dodala merania, akú skladbu
má podložie. Najvhodnejšia odporúčaná cesta je asfaltová, 3- metrová s dvomi
vybočovacími odskokmi. Dĺžka komunikácie je 1238 m2, cena 59,- €/m2 bez DPH.
Poslanec Mnešický predniesol, že na predchádzajúcom OZ sme sa dohodli, že prvý krok
očakávame od spoločnosti PPS s.r.o.. Čakáme na predloženie vypracovaného projektu a
následne bude obec spolupracovať. Navrhol, aby sa stretli všetky zúčastnené strany a
dohodli sa na tom, v akom podiele bude rozdelenie finančných nákladov mezdi zúčastnené
strany.
Ing. Struckmuller odpovedal, že spoločnosť prispeje a bude sa podielať na výstavbe
komunikácie. Informácie z obecného zastupiteľstva bude tlmočiť konateľovi spoločnosti a
následne zorganizujeme spoločné stretnutie.

Bod č. 4 - Prestrešenie terasy kultúrneho domu.
Starosta obce informoval poslancov, že najprijateľnejšia cenová ponuka na prestrešenie
terasy kultúrneho domu je od spoločnosti GIT s.r.o. Vrbové. Materiál je zo suchého dreva,
lepené hranoly, povrchovo upravené a natreté. Finančné prostriedky na prestrešenie vo výške
12.460,- € budú použité z rezervného fondu. Ďalej informoval, že bude musieť vybaviť
stavebné povolenie.
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Poslanec Mnešický poukázal na požiadavku z predchádzajúceho zastupiteľstva, aby dal
starosta urobiť cenovú ponuku ako jeden projekt aj na strechu Požiarnej zbrojnice, nakoľko
aj tá je v havarijnom stave.
Nesúhlasí, aby sa robilo samostatne prestrešenie terasy, bolo by vhodnejšie riešiť
prestrešenie oboch ako jeden projekt, určite by to bolo cenovo výhodnejšie.
Poslanec Máčalka súhlasil, keď je projekt vyhotovený, aby sa prestrešenie terasy urobilo.
Starosta vyzval ostatných poslancov, aby sa vyjadrili.
Po krátkej diskusii dospelo OZ k záveru, že najrýchleším riešením vznikutej situácie bude
nasledovné: prestrešenie strechy je potrebné realizovať v čo najkratšom čase. Poveruje
starostu dať urobiť cenovú ponuku na Požiarnu zbrojnicu. Pre zrýchlenie procesu odstránenia
havarijného stavu budov navrhuje použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 13000
eur na prestrešenie terasy kultúrneho domu a 12000 eur na opravu strechy Požiarnej
zbrojnice.
Starosta dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky vo výške 13000,- € na prekrytie terasy kultúrneho domu a bežné výdavky
vo výške 12000,- € na opravu strechy Požiarnej zbrojnice.

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2018

Bod č. 5 - Rozpočtové opatrenie č.1
Starosta obce a pracovníčka obecného úradu oboznámili poslancov s rozpočtovým opatrením
č. 1, ktoré poslanci obdržali v elektronickej podobe (Príloha č 4.). Na návrh starostu obce
bolo upravené rozpočtové opatrenie o presun prostriedkov vo výške 3500,- € z programu 4.2.
z účtu 221-0510071700102-Zberný dvor, do programu 2.1 Prevádzka úradu. Za túto zmenu
dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov z programu 4.2.
z účtu 221-0510071700102 Zberný dvor vo výške 3500,- € do programu 2.1 Prevádzka úradu.

_

prítomní:4

za: 3

proti:0 zdržal sa:1(JM)

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2018

Rozpočtovým opatrením č.1 dochádza k zmenám ako na strane príjmovej, tak aj výdavkovej
časti rozpočtu. Zvyšujú sa plánované rozpočtové príjmy prvou zmenou rozpočtu v čiatke o
103959,- € a o tú istú sumu sa zvyšujú aj plánované rozpočtové výdavky, z dôvodu
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schválených finančných prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu námestia a prostriedkov
rezervného fondu. Satrosta dal za rozpočtové opatrenie č.1 hlasovať.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1
_

prítomní:4

za: 3

proti:0 zdržal sa:1(JM)

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2018

Bod č. 6 - Kontrola plnenia uznesení.
Hlavná kontrolórka obce poslala poslancom kontrolu plnenia uznesení. Poslanci to berú na
vedomie.

Bod č. 7 - Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
pre I. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2018. Plán kontrolnej činnosti bol v obci zverejnený a tvorí súčasť tejto zápisnice
(Príloha č.5 ). Kontrolórka ho na podnet poslanca Mnešického doplnila o body 4 a 5.
Doplnenie plánu kontrolnej činnosti v časti “ Ostatné kontroly”:
4. Výberové konanie na riaditeľa MŠ
5. Kontrola stavu výstavby novej ulice
Starosta dal o doplnený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2018.
_
prítomní:4
za:4 proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2018

Bod č. 8 – Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 38/2018 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
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Návrh VZN č. 38/2018 obce Dolný Lopašov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný
Lopašov, ktorý bol v obci zverejnený dňa 31.01.2018.
Návrh VZN je prílohou tejto zápisnice (Príloha č.6). K tomuto bodu nemal nikto
pripomienky. Starosta obce nechal o tomto bode hlasovať.

OZ schvaľuje VZN č. 38/2018 obce Dolný Lopašov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dolný Lopašov.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 38/2018 uznesením č. 7/2018

Bod č. 9 – Vysporiadanie pozemku stavebníka.
Dňa 17.01.2018 p. Šimon Ďuriš požiadal o odkúpenie časti pozemku p. č. 206/1, k. ú. Dolný
Lopašov (Príloha č.7). Kupuje pozemok od pána Rajnica a má vypracovaný geometrický
plán ( ďalej len GP), na základe ktorého sa zistilo, že pôvodný majiteľ má ohradenú väčšiu
časť pozemku, ako mu patrí. Aby sa zachovala línia záhrady, chce túto časť pozemku
odkúpiť. Starosta navrhol, aby OZ odsúhlasilo rovnaký postup a cenu za 1 m2, v prípade
ďalšieho vysporiadania, alebo prevodu majetku. Poslanci Máčalka a Mnešický nesúhlasili s
predneseným návrhom, navrhli schvaľovať každý prevod obecným zastupiteľstvom
samostatne. Poslanci dali verejný prísľub a poverili starostu, aby dal vypracovať znalecký
posudok.

Hlasovanie :OZ schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 206/1, k. ú. Dolný Lopašov
stavebníkovi Šimonovi Ďurišovi, v zmysle vypracovaného znaleckého posudku..

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2018

Bod č. 10 – Vysporiadanie pozemku autobusovej zastávky.
Starosta informoval poslancov, že bol oslovený p. Patrikom Kyjevským, za účelom
vysporiadania pozemku, na ktorom stojí autobusová zastávka. Už sme sa v minulosti o tom
bavili, čakal som na geometrický plán od p. Kyjevského, kde budeme vidieť, že jeho
tvrdenie sa zakladá na pravde. Zatiaľ si dal zamerať pozemok, na ktorom stojí autobusová
zastávka, ale geometrický plán nemá dorobený (Príloha č. 8). Dám geometrický plán dorobiť
a potom uvidíme ako sa pán Kyjevský vyjadrí, koľko m2 bude chcieť odpredať. Budeme
rešpektovať jeho požiadavku. O cene sa budeme baviť, keď bude vypracovaný znalecký
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posudok. Po krátkej diskusii sa OZ dohodlo na tom, že súhlasí s vysporiadaním, ak bude p.
Kyjevský súhlasiť s predajom za cenu znaleckého posudku. Keď nie, budeme riešiť
náhradnú alternatívu a odstránime zastávku. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie :OZ súhlasí s vysporiadaním, ak vlastník pozemku Kyjevský Patrik odpredá
pozemok 1 m2 za cenu určenú znaleckým posudkom. Keď nie, tak použijeme alternatívne
riešenie a autobusovú zastávku odstránime.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2018

Bod č. 11 – Informácia o schválených a prebiehajúcich projektoch.
Starosta obce informoval o prebiehajúcich projektoch. Vybavujem stavebné povolenie na
zberný dvor, podali sme projekt na nákup komunálnej techniky, živé máme dom smútku a
materskú školu.
Pri skúmaní – hľadaní v krajskom archíve starosta našiel delimitačný protokol na prebytočný
majetok štátu, v ktorom sú uvedené všetky nehnuteľnosti. Sú tam aj sporné (z pohľadu
vedenia PD) a aj tie, na ktoré sme nemali doklady pri podávaní žiadosti o NFP – dom smútku
a iné. Našiel aj ďalšie dva protokoly, ktoré sa pokúsi dať zapísať.
Jedná so zástupcami firmy EcoLed Solutions. Nesúhlasil s výsledkom vo výške cca 23000,€. Dohodol sa, že ak nám EcoLed dokáže dodať potrebné svietidlá za cenu do 200,- €, tak ich
z praktických dôvodov kúpi od nich. V celej obci budú všetky svietidlá rovnaké. Existujúce
svietidlá sú vraj čínsky výrobok, u ktorého je chladič rovnaký, len lampa je s rozdielnym
príkonom. U väčších chladič v lete nestačí a preto dochádza k poškodeniu – vypáleniu. Po
dodaní ich dáme vymeniť vo vlastnej réžii a následne podpíšeme dodatok k zmluve. Príkon
svietidiel bude rovnaký.
Bod č. 12 – Diskusia
Starosta informoval:
- o podpísaní novej zmluvy – predaj pozemku p. č. 2627/3, záhrady vo výmere 1127 m2,
pánovi Jánovi Gajdošíkovi ml. Pán Gajdošík predložil novú zmluvu, ktorú prerokoval so
svojim právnym zástupcom. Predaj bol schválený OZ v Dolnom Lopašove, uznesením č.
8/2017.
- o geometrickom pláne pána Vranoviča, ktorý bol vystavený na základe žiadosti
o odkúpenie p.č. 393/1, schválenej OZ v Dolnom Lopašove , uznesením č. 18/2017.
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Poslanec Mnešický:
Tlmočil požiadavku viacerých občanov, či by sa kontajnery pri zastávke a bytovkách mohli
v réžii obce čistiť častejšie. Odpad je často okolo kontajnerov. Starosta odpovedal, že
v súčasnosti to nemá kto robiť, pani Duračková je na PN a z úradu práce nemáme ľudí.
Občania neseparujú a ten neporiadok si robia sami. Keby občania dávali odpad kam patrí,
nemuseli by sme po nikom upratovať.
Informoval sa, v akom riešení sú chodníky v dolnej časti obce. Starosta odpovedal, že
chodníky sú zamerané, bude treba vybaviť stavebné povolenie a verejné obstarávanie.
Predložil poslancom návrh riešenia chodníka od pána Ing. Meliša ( Príloha č.9 ). Jedná sa
o výmenu chodníka po autobusovú zastávku v dolnej časti obce. Na stavebné práce oslovil
firmu, ktorá bude robiť rekonštrukciu námestia.
Informoval sa na pozemky v „Lokalite za humnami“. Starosta odpovedal, priebežne na tom
robím, robí sa územné rozhodnutie na celú lokalitu. Momentálne bola priorita vybaviť
predĺženie platnosti stavebného povolenia na námestie.
Informoval sa na zberný dvor, kompostéry, výsadbu zelene na cintoríne a pri potoku.
Starosta odpovedal, že na zberný dvor bolo vydané územné rozhodnutie, vybavuje stavebné
povolenie. Projekt na kompostéry je podaný. Výsadbu pri potoku neodporúča, z praktických
dôvodov pri kosení. Sú podané aj spoločné projekty v rámci MNH, o ktorých už informoval
a poznamenal, že do ukončenia vyhodnotenia žiadna obec nesmie podať konkurenčný
projekt – zberný dvor.

Bod č. 13 - 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.1/2018
obce Dolný Lopašov zo dňa 09.3.2018

Uznesenie č.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ

1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Schválenie podpisu vecného bremena.

3.

Riešenie prístupovej cesty k PPS s.r.o.

4.

Prestrešenie terasy kultúrneho domu.

5.

Rozpočtové opatrenie č.1

6.

Kontrola plnenia uznesení.

7.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre I. polrok 2018.

8.

Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 38/2018 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

9. Vysporiadanie pozemku stavebníka.
10. Vysporiadanie pozemku autobusovej zastávky.
11. Informácia o schválených a prebiehajúcich projektoch.
12. Diskusia.
13. Záver.

Uznesenie č.2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zriadenie vecného bremena na domovú čističku odpadových vôd pre stavebníkov
Mária Beblavého a Mgr. Lenku Beblavú.
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Uznesenie č.3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje požitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 13000,- €
na prekrytie terasy kultúrneho domu a bežné výdavky vo výške 12000,- € na opravu strechy
Požiarnej zbrojnice, v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje presun finančných prostriedkov z programu 4.2. z účtu 221-0510071700102
Zberný dvor vo výške 3500,- € do programu 2.1 Prevádzka úradu.

Uznesenie č.5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1

Uznesenie č.6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje doplnený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.

Uznesenie č.7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma VZN č. 38/2018 obce Dolný Lopašov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dolný Lopašov.

Uznesenie č.8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 206/1, k. u. Dolný Lopašov, stavebníkovi Šimonovi
Ďurišovi v zmysle vypracovaného znaleckého posudku.
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Uznesenie č.9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
súhlasí s vysporiadaním, ak vlastník pozemku Kyjevský Patrik odpredá pozemok 1 m2 za
cenu určenú znaleckým posudkom. Keď nie, tak použijeme alternatívne riešenie a
autobusovú zastávku odstránime.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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