Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 6/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 27.08.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Ing. Patrik Braniša
Marián Gajdošík
JUDr. Daniel Ondrejovič
Ing. Marián Vlkovič

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Jana Müllerová

Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 40/2019 o určení výšky príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov.
3. Rôzne.
4. Diskusia.
5. 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 je
prítomných 5 poslancov, čím je OZ uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia,
ku ktorému nemali poslanci žiadne pripomienky a dal za prečítaný program hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 40/2019 o určení výšky príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov.
3. Rôzne.

4. Diskusia.
5. Záver.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 40/2019
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Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Patrika Branišu a Mariána
Gajdošíka, za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Ing. Patrika Branišu a Mariána Gajdošíka,
za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 41/2019

Bod č. 2 - Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 40/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný
Lopašov.
Na úradnej tabuli obce, ako i na webovej stránke bol dňa 12.07.2019 zverejnený návrh VZN
obce Dolný Lopašov č. 40/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dolný Lopašov. Návrh VZN je súčasťou zápisnice (Príloha č. 3), poslancom
bol doručený elektronicky. Poslanec JUDr. Ondrejovič predniesol pozmeňovací návrh
v Prílohe č. 2 a č. 3, v texte „ Školská jedáleň pri MŠ Dolný Lopašov od dňa 02.09.2019 na
šk. rok 2019/2020“ vypustiť dátum a roky. Tieto nahradiť bodkami, aby boli prílohy
použiteľné aj pre ďalšie roky. Starosta obce dal hlasovať za schválenie VZN s pozmeňovacím
návrhom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 40/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov s úpravou v Prílohe č. 2 a č. 3, kde bude
vypustený konkrétny dátum a roky.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 40/2019 uznesením č. 42/2019
Bod č. 3 - Rôzne.
Starosta obce informoval:
-

Prebieha rekonštrukcia materskej školy, dnes sme mali kontrolný deň, ktorého sa
zúčastnil aj zastupujúci projektant. Peniaze, ktoré sme vyčlenili na rekonštrukciu
interiéru materskej školy žiaľ investujeme do položiek, ktoré projektant do projektu
nezahrnul, aj keď priamo súvisia s danými prácami. Napríklad pri výmene okien
chýbajú v rozpočte murárske práce, pri vzduchotechnike náklady na projektanta
a výstuž stropu, aj keď v technickej správe sa to vyžaduje. Čo sa týka strechy,
projektant počítal len s demontážou krytiny, montážou krytiny a samotnou krytinou.
Nepočítal s tým, že pôvodné latovanie nesedí pre novú krytinu a teda sa musí spraviť
zmena skladby strechy. V rámci novej skladby je nutné podľa privolaného statika
zosilniť konštrukciu, čo súvisí priamo úmerne s navýšením reziva, ľudskej práce
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a teda aj výslednej ceny. Pri výmene dlažby na terasách sú v rozpočte búracie práce,
nalepenie novej dlažby, dlažba samotná, absentuje však hydroizolácia a veci súvisiace
so správnym vyspádovaním terasy. Projekt obsahuje veľmi veľa chýb a na veľa vecí
projektant zabudol, preto finálne náklady na opravu budú vyššie ako sa
predpokladalo. Poslanci po krátkej diskusii sa zhodli a poverili starostu obce, aby dal
vypracovať cenovú ponuku na zábradlie a schody z terasy, nakoľko tadiaľ vedú
únikové východy a z bezpečnostného hľadiska tam musia byť.
-

Ohľadom námestia – registračný formulár z ukončeného projektu PRV bol odoslaný
na spracovanie, čakáme na poistnú zmluvu na mobiliár námestia.

-

O cenovej ponuke na servis okien pre nájomný bytový dom. Poprosil poslancov
o kontakt na firmu, ktorá sa zaoberá servisom okien.

-

O výkupe pozemkov pod príjazdovú cestu k PPS, s.r.o. Starosta obce sa dohodol s
majiteľmi pozemkov na cene 5,- €/m2. Hrany na ceste sa zrazili, pri p. Klčovi je
zanesená a prasknutá rúra, ktorá bude vymenená a zároveň sa prekope aj kúsok
kanála. Ďalej poznamenal, že by bolo vhodné vybudovať žľab a opraviť prejazd
oproti p. Kabelu pri družstve. Aj keď v danej lokalite máme rozpracovaný
protipovodňový projekt, poslanci súhlasili s vybudovaním z vlasntých zdrojov,
nakoľko nábeh na cestu je vo veľmi zlom technickom stave.

-

O investičnej bytovej výstavbe, kde sa začne s výkupom pozemkov a o podmienkach
pripojenia inžinierskych sieti - vody, elektriny a plynu.

-

Most pred farou - je zameraný polohopis a výškopis. Čakáme na cenovú ponuku od
projektanta.

Bod č. 4 - Diskusia.
Poslanec Ing. Vlkovič – informoval sa ohľadom panelov pred p. Ďurišom. Starosta prisľúbil,
že panele sa použijú na premostenie potoka v hornej časti obce, v mieste terajšieho stojiska
1100 l nádob. Prípravné práce boli ukončené, čakáme až družstvo bude mať kapacity pre
pomoc s prepravou a osadením.
Bod č. 5 – 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. 6/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 27.08.2019

Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 40/2019 o určení výšky príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov.
3. Rôzne.
4. Diskusia.
5. Záver.

Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Ing. Patrika Branišu a Mariána Gajdošíka, za zapisovateľku
zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje VZN č. 40/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dolný Lopašov s úpravou v Prílohe č. 2 a č. 3, kde bude vypustený
konkrétny dátum a roky.
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V Dolnom Lopašove dňa

........................................
Ing. Patrik Braniša
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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