Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 27.09.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Ing. Marek Fabian
Mgr. Jakub Tomiš
Mgr. Jozef Mnešický

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Jana Šimová
Program: (Príloha č. 2)
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2018.

3.

Rozpočtové opatrenie č. 4.

4.

Informácia o pripravovaných projektoch a realizácia schválených projektov.

5.

Informácia o sociálnych službách.

6.

Diskusia.

7.

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 zároveň ho navrhol upraviť tak, že bude bod 2) Kontrola plnenia uznesení
a ostatné body budú posunuté. Poslanci nemali k programu zasadnutia žiadne pripomienky a
starosta obce dal o zmenenom programe hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ

1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2018.

4.

Rozpočtové opatrenie č. 4.
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5.

Informácia o pripravovaných projektoch a realizácia schválených projektov.

6.

Informácia o sociálnych službách.

7.

Diskusia.

8.

Záver.
prítomní:5

_

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 20 /2018

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

Bod č. 2 - Kontrola plnenia uznesení.
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Jana Šimová vykonala a predložila kontrolu plnenia
prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ (Príloha č. 3).
Poslanec Fabian sa informoval, v akom stave je územný plán. Starosta odpovedal, že Okresný
úrad určil Ing. arch. Drgoňovú za spracovateľa odborného posudku pre strategický dokument
„Územný plán obce Dolný Lopašov“ a zároveň doc. Ing. arch. Coplák, PhD. s tímom dopĺňa
pripomienky. Znova musí prejsť celý proces vyjadrovania. Keď bude územný plán mať, hneď
ho poslancom prepošle.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Bod č. 3 - Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2018.
Materiál k bodu č. 3 bol poslancom poslaný v elektronickej podobe (Príloha č. 4).
Hlasovanie: OZ schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2018
k 30. 6. 2018.
_

prítomní:5

za:5 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 21 /2018

Bod č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie obdržali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 5).
Poslanec Fabian sa spýtal na “dokúpenie troch lámp”, kde budú osadené. Starosta odpovedal,
že sa jedná o lapmy na hlavnej ceste a od hlavnej cesty smerom ku škole. Dvanásť svetiel
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40 W bude na hlavnej ceste, po školu budú s nižším príkonom a pokúsi sa urobiť tak, že dve
svietidlá s nižším príkonom odovzdá a tri svietidlá s vyšším príkonom doplatíme. Poslanec
Fabian navrhol, aby bol každý stožiar očíslovaný. Starosta uviedol, že v novej zmluve má
každý stožiar svoje číslo okrem svetiel od základnej školy a celá hlavná cesta.
Poslanec Mnešický vyzval starostu obce, aby obec opravila na vlastné náklady osvetlenie
smerom k materskej škôlke. Starosta prisľúbil opravu svietidiel.
Z toho dôvodu pani Zemková navrhla úpravu rozpočtového opatrenia, aby sa 1.000,- €
presunulo z položky “Verejná zeleň” do položky “Verejné osvetlenie”.
Následne dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4 s navrhnutou úpravou.
_

prítomní:5

za:5 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 22 /2018

Bod č. 5 – Informácia o pripravovaných projektoch a realizácia schválených projektov.
Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich a schválených projektoch.
Asi pred dvomi mesiacmi vyšla výzva na protipovodňové - vodozádržné opatrenia, ale s
podmienkou, že opatrenia musia byť vykonané v intraviláne. Z toho dôvodu nemôžeme
žiadať peňažné prostriedky na lokalitu – smetisko, ako bol pôvodný zámer. Aktuálna by bola
lokalita cintorín – ihrisko a záhumnie za družstvom. Protipovodňové opatrenia sa priebežne
riešia.
Máme schválené peniaze na prístavbu a prestavbu domu smútku. V rámci schváleného
projektu sa bude robiť strecha, ozvučenie, fasáda, osvetlenie, výmena elektroinštalácie a
pristaví sa ďalšia miestnosť s chladiacim zariadením.
Výzva na komunálnu techniku je v štádiu vyhodnocovania nenávratných finančných
príspevkov. Starosta dal dorobiť k multikáre projekt, aby bola celoročne použiteľná a mala
zariadenie na posýpanie so soľou, postrekovanie so solankou, zariadenie na kosenie svahov.
V prácach na realizácii námestia sa bude pokračovať. Čakali sme na výrobu lavičiek, ihlanov,
smetných košov a momentálne riešime výber vhodných stromov na výsadbu.
Stále je v riešení cesta smerujúca do spoločnosti PPS, s.r.o. Starosta obce informoval, že
máme urobený výškopis, polohopis, statické skúšky a čakáme na predpokladanú cenu podľa
rozpočtu k projektu. Poslanec Mnešický reagoval, že dohoda bola, aby sa poľnohospodárske
družstvo a PPS, s.r.o. vyjadrili, akým percentom sa budú podielať na financovaní miestnej
komunikácie. Ďalej starosta informoval, že pôvodná cesta sa nachádza na ornej pôde. Aby sa
mohli pozemky vysporiadať, dal vyhotoviť geometrický plán. Preto sa musíme posunúť
smerom k plotom, kde je cesta v majetku obce. Cesta nebude plnohodnotná, bude mať dve
odbočky a jeden jazdný pruh.
Je vypracovaná projektová dokumentácia na osadenie zrkadla na ceste v tvare “T”, pri
čerešňovom výhone. Poslanec Fabian sa informoval, či môžeme na tomto mieste osadiť
značku na zníženú rýchlosť sami, alebo či potrebujeme vyjadrenie od policajtov. Starosta
odpovedal, že potrebujeme projekt dopravného značenia a súhlas krajského policajného
zboru.
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Bod č. 6 – Informácia o sociálnych službách.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že bol oslovený občanmi, ktorých starí
rodičia sú pripútaní na lôžko a potrebujú celodennú starostlivosť. Keďže chodia do práce
a musia sa o starých rodičov postarať, prišli s požiadavkou, či by obec prispela finančnou
čiastkou na opatrovaného. Ďalej informoval, že obec nemá opatrovateľskú službu, ani prijaté
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), ktoré by určilo za akých podmienok obec
prispeje. Starosta navrhol do budúcnosti VZN schváliť a zároveň uviedol, že v týchto dňoch
vyšla výzva, na základe ktorej je možnosť z eurofondov takúto službu zriadiť. Služba môže
trvať 6 – 26 mesiacov a žiadosť treba podať do 26. 10. 2018. Bližšie podmienky nevie
uviesť, ani ktorých občanov by sa to týkalo. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či má
žiadosť vypracovať a dať na schválenie. Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že je to pre
takú malú obec záťaž. Odporučili hladať iné riešenie, či formou opatrovateľskej služby, alebo
spolupracovať s vedľajšou obcou s Chtelnicou, kde premýšľajú vytvoriť denný stacionar,
alebo centrum pre seniorov. Momentálne nevie obec takúto službu zabezpečiť a nedá sa to
vyriešiť na tomto zastupiteľstve.

Bod č. 7 – Diskusia.
Starosta poďakoval hasičom za čistenie obce a odstraňovaní vody po prívalových dažďoch.
Pán Zima navrhol, že zorganizuje brigádu na vyčistenie potoka.
Pán Magnús sa spýtal ako má postupovať, keď chce urobiť vjazd do záhrady. Starosta
odpovedal, treba dať na obecnom úrade žiadosť „Povolenie vjazdu na pozemok z miestnej
komunikácie“ a stavebný úrad vydá rozhodnutie. Keď sa pán Magnús rozhodne iba zrezať
karbobrúskou hranu a stane sa úraz, bude problém.
Poslanec Mnešický požiadal kontrolórku obce aby vyčíslila, koľko finančných prostriedkov
sa dalo za štyri roky do projektov a výziev a koľko z toho sa nám vrátilo.
Bol oslovený pani Kotrbovou, či by mohla obec zabezpečiť orezanie kríkov pri potoku
v blízkosti pohostinstva pána Némethyho, alebo či dá povolenie na orezanie kríkov. Zo
zákruty je zlá viditeľnosť a hrávajú sa tam deti. Starosta odpovedal že potok nie je obecný,
kríky môžu občania orezať. Prisĺúbil, že tam pošle pani Duračkovú.
Spýtal sa, v akom štádiu je vysporiadanie pozemkov s poľnohospodárskym družstvom.
Starosta odpovedal, že obec má delimitačný protokol, list vlastníctva, pozemky sú obecné.
Ďalej sa spýtal, či bude terasa kultúrneho domu prestrešená lexanom. Starosta reagoval, že
lexan bude vyrobený v druhom októbrovom týždni. Zároveň sa dal prerobiť komín, z boku
bude alternatívne schodisko, nové zábradlie podľa normy a nové ríny.
Navrhol na námestí odstrániť zábradlie, opraviť múrik a zastabilizovať to aspoň zatiaľ, kým
by sa pokračovalo s druhou časťou rekonštrukcie. Starosta súhlasil a navrhol poslancom, aby
oslovili firmu, ktorá to za primerané finančné prostriedky urobí. Poslanec Fabian nesúhlasí s
odstránením zábradlia, z dôvodu bezpečnosti.
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Upozornil, že na dome pri kostole, ktorý je vo vlastníctve obce, sa rozpadáva strecha.
Starosta o tom vie, pôvodne bol dohodnutý s pánom Hornákom, ale osloví spoločnosť Git.
Poslanec Tomiš sa spýtal, či je zámková dlažba na námestí prispôsobená na prejazd a
parkovanie veľkých áut. Starosta odpovedal, že dlažba je urobená tak, aby po námestí mohlo
občas prejsť aj veľké auto.
Poslanec Fabian sa informoval, či obec dostáva finančné prostriedky z Povodia Váhu za
potok. Pani Zemková odpovedala nedostáva, príjem by bol zobrazený aj v rozpočte.
Bod č. 8 - 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. 4/2018
obce Dolný Lopašov zo dňa 27.09.2018

Uznesenie č. 20 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ

1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2018.

4.

Rozpočtové opatrenie č. 4.

5.

Informácia o pripravovaných projektoch a realizácia schválených projektov.

6.

Informácia o sociálnych službách.

7.

Diskusia.

8.

Záver.

Uznesenie č. 21 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2018 k 30. 6. 2018.

Uznesenie č. 22 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašov
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 s navrhnutou úpravou.
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V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
Rastislav Mikuš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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