Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 6/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Ing. Patrik Braniša - prišiel počas bodu 3 (hlasoval od bodu 4)
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš
JUDr. Daniel Ondrejovič
Ing. Marián Vlkovič
Ing. Adam Zemko

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Jana Šimová
Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice

a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Materiály hlavného kontrolóra.
4. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov pre I. polrok 2019.
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu
rozpočtu na rok 2019.
6. Rozpočet na rok 2019.
7. Rozpočtové opatrenie č. 5.
8. Hlasovanie o preplatení nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
9. Diskusia.
10. 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
Mário Beblavý a privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 5 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné. Prečítal program zasadnutia, ku
ktorému nemali poslanci žiadne pripomienky a dal za prečítaný program hlasovať.

Strana 1 z 10

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 6/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.12.2018
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice

a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Materiály hlavného kontrolóra.
4. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov pre I. polrok 2019.
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu
rozpočtu na rok 2019.
6. Rozpočet na rok 2019.
7. Rozpočtové opatrenie č. 5.
8. Hlasovanie o preplatení nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
9. Diskusia.
10. Záver.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 35 /2018

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Mariána Gajdošíka a MUDr.
Andreja Nesteša.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Mariána Gajdošíka a MUDr. Andreja
Nesteša
_

prítomní:5

za:5 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 36 /2018
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú
_

prítomní:5

za:5 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 37 /2018

Bod č. 2 - Kontrola plnenia uznesení.
Hlavná kontrolórka obce predložila správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ (Príloha č. 3).
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, predloženou hlavnou
kontrolórkou obce.

Bod č. 3 - Materiály hlavného kontrolóra.
Materiál k bodu č. 3 bol poslancom poslaný v elektronickej podobe (Príloha č. 4).
Hlavná kontrolórka upozornila na materiál č. 10 – Vyčíslenie finančných prostriedkov do
projektov a výziev za roky 2015-2018, ktorý vypracovala na podnet predchádzajúceho
zastupiteľstva, čo celkovo činí 103.930,76 €. Táto štúdia slúžila na vyčíslenie reálnych
nákladov, ktoré sa do projektov dávajú a vyčíslenie zisku, čo sa obci vrátilo. Poslanec MUDr.
Nesteš poznamenal, že tieto finančné prostriedky sa obci vrátili skoro trojnásobne už tým,
že sú chválené peniaze na materskú školu. Starosta obce potvrdil, že peniaze na materskú
školu máme schválené, vysúťažila to spoločnosť GIT z Vrbového, ale viazanosť zmluvy s
touto spoločnosťou skončila v auguste 2018. Budúci týždeň sa stretne s konateľom
spoločnosti a bude OZ informovať o ďalšom postupe. Poslanec Ing. Zemko sa informoval na
sumu 1.035,- € - cyklotrasa. Starosta obce vysvetlil, že sú to finančné prostriedky na
vypracovanie štúdia z čerpania eurofondov, kde máme šancu cyklochodník aj reálne spraviť.
Materiál č. 12 –Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Dolný
Lopašov, Materská škola a Základná škola Dolný Lopašov. Inventarizáciou pokladne sa
preukázal súlad účtovnej evidencie majetku so stavom hotovosti v pokladni.
Materiál č. 14 - Tvorí súhrn materiálov, ktoré hlavná kontrolórka predložila minulý rok.
Poslanec JUDr. Odrejovič sa informoval na materiál č. 3 – Kontrola nápravných opatrení z
vykonaných kontrol za rok 2015 a 2016. Účelom kontroly bolo zistiť aktuálny stav
nápravných opatrení a dodržiavanie odporučení z predošlých materiálov. Jedná sa o viacero
zistení, kde nebola vykonaná náprava. Po krátkej diskusii a prísľubu pomoci hlavnej
kontrolórky sa OZ dohodlo, že postupne nápravy vykoná.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie materiály hlavného kontrolóra.

Bod č. 4 - Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov pre I. polrok 2019.
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Jana Šimová, predložila poslancom návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2019. Plán kontrolnej činnosti bol dňa 19.11.2018 zverejnený na
pripomienkovanie a tvorí súčasť tejto zápisnice (Príloha č. 5).
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Dolný Lopašov pre I. polrok 2019.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 38 /2018
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Bod č. 5 – Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu
rozpočtu na rok 2019.
Materiál k bodu č. 5 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 6).
Hlavná kontrolórka informovala prítomných, že rozpočet je zostavený ako viacročný
programový rozpočet, jeho východiská, ale nepovažuje za strednodobý ekonomický nástroj
finančnej politiky obce. Vo viacročnom rozpočte majú byť vyjadrené zámery rozvoja územia
a potrieb obyvateľov, čo v tomto prípade nie je splnené. Nakoľko rozpočet spĺňa všetky
zákonom stanovené náležitosti, hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu
návrh programového rozpočtu na rok 2019 schváliť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný
Lopašov k Návrhu rozpočtu na rok 2019.

Bod č. 6 – Rozpočet na rok 2019.
Materiál k boduč. 6 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 7).
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Po krátkej diskusii starosta obce vyzval poslancov o pripomienkovanie. Poslanci nemali
pripomienky k navrhovanému rozpočtu, nakoľko sa pred zasadnutím stretli a rozpočet
spoločne s pani Zemkovou a starostom prerokovali. Hlavná kontrolórka obce upozornila, že
žiadosti o dotáciu nie sú v súlade z VZN a navrhla VZN prerobiť – zjednodušiť.
Následne dal starosta hlasovať o úprave návrhu rozpočtu z dôvodu výplaty odstupného:
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu návrhu rozpočtu na rok 2019 tak, aby sa
v Programe 1.1 Riadenie obce zvýšila suma z 39. 915,- € na 46.740,- € a tento rozdiel bude
znížený v Programe 4.2 Zberný dvor zo sumy 27.891,- € na 21.066,- €.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 39/2018

Pristúpilo sa k hlasovaniu o rozpočte na rok 2019 so schválenou úpravou.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 so schválenou
úpravou, vrátane programov a podprogramov a zároveň berie na vedomie návrh rozpočtu
obce na roky 2020 a 2021 vrátane programov a podprogramov.
prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 40/2018
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Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 5.
Starosta obce a pracovníčka obecného úradu pani Zemková oboznámili poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 5, ktoré poslanci obdržali v elektronickej podobe (Príloha č. 8).
Bežné príjmy a bežné výdavky sa navýšili o 19.000,- €.
Starosta sa spýtal, či má niekto výhrady alebo pripomienky a dal hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 41 /2018

Bod č. 8 – Hlasovanie o preplatení nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
V tomto bode sarosta obce informoval, že bývalému starostovi RNDr. Jozefovi Petušíkovi
zostalo 15,5 dňa nevyčerpanej dovolenky, čo činí 1.131,74 € a odporučil, aby sa mu vyplatila
táto suma v plnej výške. Zhodnotil, že na úrade je veľa rozpracovaných vecí, niektoré
projekty sú už schválené a za štyri roky sa bývalý starosta nedočkal žiadnych odmien.
Poslanci predchádzajúceho OZ mu neschválili nič navyše, mal len zákonom ustanovený
základný plat a preto chce, aby sa mu aspoň týmto spôsobom poďakovalo za vykonanú prácu.
Vyzval poslancov OZ, aby sa k danej téme vyjadrili. Po krátkej diskusii poslanci súhlasili s
preplatením dovolenky v plnej výške.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pána
RNDr. Jozefa Petušíka v plnej výške, čo činí 1.131,74 €.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 42 /2018

Bod č. 9 – Diskusia.
Starosta obce udelil slovo občanom:
Pani Vašková
- Upozornila, že z bočnej strany kultúrneho domu je odkrytý plynomer, ktorý
deti často vypínajú a navrhla ho zakryť skrinkou. Starosta prisľúbil, že
zamedzí prístup k plynomeru.
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Pán Ďuriš
-

-

-

-

Navrhol, že by bolo vhodné prostredníctvom miestneho rozhlasu, alebo
webovej stránky obce vyzvať občanov, ktorí by mali záujem o prácu v
miestnych komisiách.
Spýtal sa, či má OZ premyslené čo s organizáciami, ktoré majú schválenú
dotáciu a nebudú sa zapájať do verejnoprospešných prác. Starosta obce sa
stretne so zástupcami každej organizácie. Bude ich informovať , že dostali
dotáciu s prísľubom, že budú obci nápomocní. V opačnom prípade im dotácia
na budúci rok nebude schválená.
Ďalej uviedol, že nebolo odstránené blato, ktoré občania po búrke zoškriabali.
Starosta odpovedal, že pravdepodobne zlyhala komunikácia medzi obecným
úradom a poľnohospodárskym družstvom.
Požiadal, aby starosta v rámci ochrany pred povodňami odkomunikoval s
predstaviteľmi poľnohospodárskeho družstva prispôsobenie osevného plánu.

Starosta - nakoľko sa zmenil štatutár a obecné zastupiteľstvo, musí byť zriadený nový
krízový štáb obce.
Navrhuje nasledujúce zloženie: predseda –
Mário Beblavý
tajomník –
Ing. Rudolf Otrísal
podpredseda – Marián Gajdošík
členovia –
Ing. Adam Zemko
Ing. Marián Vlkovič
Ing. Patrik Braniša
Hlasovanie: OZ v Dolnom Lopašove
1. Zriaďuje krízový štáb obce
2. Volí predsedu : Mário Beblavý
tajomníka: Ing. Rudolf Otrísal
podpredsedu: Marián Gajdošík
členov: Ing. Adam Zemko, Ing. Marián Vlkovič , Ing. Patrik Braniša

_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 43 /2018

Starosta obce informoval poslancov o nasledujúcich skutočnostiach:


Ohľadom zberného dvora v Krakovanoch. Pozemky v Krakovanoch sa
vykupovali z dôvodu, lebo chceme ako združenie vybudovať priestor kde
budeme svojpomocne spracovávať štiepku. Zapojili sme sa do súťaže
o dotáciu na manipulačný traktor a drvičku. Náklady na drvenie nie sú také
veľké, ako by sa do toho investovalo. Zatiaľ chceme odpad riešiť v rámci
Mikroregiónu tak, že by sa zriadila akciová spoločnosť, ktorej by sme boli
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akcionári a tej by sa dávala práca. Starosta nesúhlasil, aby sa bez predložených
podkladov dal vyrábať stroj. Požiadal o vypracovanie finančného plánu, kde
bude vyčíslená investícia, koľko ušetríme a koľko bude stáť prevádzka.
O projekte na zmapovanie cesty. Starosta obce má stretnutie so zástupcom
spoločnosti a následne bude poslancov informovať.
Bol oslovený dobrovoľníkmi, že by chceli pokračovať vo vydávaní obecných
novín . Starosta obce požiada o predloženie návrhu, ktorý bude môcť obecné
zastupiteľstvo posúdiť a prípadne hlasovať o financiách.
Má stretnutie s predstaviteľmi poľnohospodárskeho družstva ohľadom
zberného dvora. Poslanec Ing. Vlkovič poznamenal, aby starosta požiadal
poľnohospodárske družstvo o odstránenie panelov pri ihrisku.

Poslanec JUDr. Ondrejovič
-

-

-

Upozornil, že na cintoríne je veľa zeleného priestranstva, ktoré sa nekosí a je
tam neporiadok.
Zisťoval niektoré údaje ohľadom plánovaného chodníka - hlavná cesta
smerom na cintorín. Starosta odpovedal, treba dať vypracovať štúdiu,
geometrický plán dal vypracovať pán RNDr. Petušík, ale neviem technické
prevedenie. Rád by som sa dostal do štádia keď nám niekto povie, že sa to dá
a čo by to stálo.
Informoval sa ohľadom chodníka od obecného úradu smerom k dolnej časti
obce. Pani Zemková odpovedala, že sú schválené peniaze z rezervného fondu,
je vypracovaná projektová dokumentácia a geometrický plán.
Spýtal sa, v akom časovom intervale opravuje pracovník z Mikroregiónu
cesty. Starosta obce zistí rozpis.

Poslanec Gajdošík
-

-

Navrhol vyviesť do zberu staré smetné nádoby pri obecnom úrade, pretože zbytočne
zaberajú priestor, ďalej navrhol zistiť státia kontajnerov na triedený zber. Kontrolórka
obce uviedla že je zákon, ktorý určuje koľko kontajnerov má kde byť, ako ďaleko
majú byť od seba rozmiestnené.
Informoval sa ohľadom autobusovej zastávky. Starosta odpovedal, že sa s pánom
Kyjevským stretol. Pán Kyjevský má vypracovaný geometrický plán, v ktorom je
zameraná aj navrhovaná plocha na odkúpenie a dal súhlas na odstránenie pásky okolo
autobusovej zastávky. Starosta dá vypracovať znalecký posudok, dohodne sa s pánom
Kyjevským a bude poslancov informovať.

Bod č. 10 - Záver.
Na záver starosta obce Mário Beblavý poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 6/2018
obce Dolný Lopašov zo dňa 14.12.2018
Uznesenie č. 35 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice

a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Materiály hlavného kontrolóra.
4. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov pre I. polrok 2019.
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu
rozpočtu na rok 2019.
6. Rozpočet na rok 2019.
7. Rozpočtové opatrenie č. 5.
8. Hlasovanie o preplatení nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
9. Diskusia.
10. Záver.

Uznesenie č. 36 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Mariána Gajdošíka a MUDr. Andreja Nesteša.

Uznesenie č. 37 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 38 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov pre I.
polrok 2019.
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Uznesenie č. 39 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje úpravu návrhu rozpočtu na rok 2019 tak, aby sa v Programe 1.1 Riadenie obce
zvýšila suma z 39. 915,- € na 46.740,- € a tento rozdiel bude znížený v Programe 4.2 Zberný
dvor zo sumy 27.891,- € na 21.066,- €.

Uznesenie č. 40 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 so schválenou úpravou, vrátane programov
a podprogramov, zároveň berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 vrátane
programov a podprogramov.

Uznesenie č. 41 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5

Uznesenie č. 42 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pána RNDr. Jozefa Petušíka v plnej výške, čo
činí 1.131,74 €.

Uznesenie č. 43 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
1. Z r i a ď u j e krízový štáb obce.
2. V o l í
predsedu : Mário Beblavý
tajomníka: Ing. Rudolf Otrísal
podpredsedu: Marián Gajdošík
členov: Ing. Adam Zemko, Ing. Marián Vlkovič, Ing. Patrik Braniša
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V Dolnom Lopašove dňa

........................................
Marián Gajdošík
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
MUDr. Andrej Nesteš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Mário Beblavý
starosta obce
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