Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 7/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 09.10.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Ing. Patrik Braniša
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš
Ing. Marián Vlkovič
Ing. Adam Zemko

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Jana Müllerová

Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.

3. Žiadosť o prerokovanie výstavby rodinného domu vedľa kultúrneho domu.
4. Nová bytovka zo štátneho fondu rozvoja bývania.
5. Poplatok za komunálny odpad na rok 2020, zapojenie sa do evidencie odpadov.
6. Projekt „WiFi pre Teba“.
7. Schválený projekt prevencie kriminality – kamerový systém.
8. Prenájom parkoviska.
9. Rozpočtové opatrenie č.3.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. 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 6 poslancov, čím je OZ uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia,
za ktorý dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Strana 1 z 11

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 7/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 09.10.2019
2. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.
3. Žiadosť o prerokovanie výstavby rodinného domu vedľa kultúrneho domu.
4. Nová bytovka zo štátneho fondu rozvoja bývania.

5. Poplatok za komunálny odpad na rok 2020, zapojenie sa do evidencie odpadov.
6. Projekt „WiFi pre Teba“.
7. Schválený projekt prevencie kriminality – kamerový systém.
8. Prenájom parkoviska.
9. Rozpočtové opatrenie č.3.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 43/2019

Následne starosta obce predložil návrh na zmenu programu. Doplniť ako druhý bod
programu „Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019“ a ostatné body
budú posunuté. Za zmenený program rokovania dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ

1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019.
3. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.
4. Žiadosť o prerokovanie výstavby rodinného domu vedľa kultúrneho domu.
5. Nová bytovka zo štátneho fondu rozvoja bývania.

6. Poplatok za komunálny odpad na rok 2020, zapojenie sa do evidencie odpadov.
7. Projekt „WiFi pre Teba“.
8. Schválený projekt prevencie kriminality – kamerový systém.
9. Prenájom parkoviska.
10. Rozpočtové opatrenie č.3.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
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prítomní:6

_

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 44/2019

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing.Adama Zemka a Ing. Mariána
Vlkoviča, za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Ing. Adama Zemka a Ing. Mariána
Vlkoviča, za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 45/2019

Bod č. 2 - Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019.
Materiál k bodu č. 2 bol poslancom poslaný elektronicky (Príloha č. 3).
Hlasovanie: OZ schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.06.2019.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 46/2019

Bod č. 3 - Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019 .
Správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019 predložila Ing. Jana Müllerová , hlavná kontrolórka obce. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice (Príloha č. 4). Poslanci zobrali tento materiál na
vedomie bez pripomienok.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2019 bez pripomienok.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 47/2019

Bod č. 4 - Žiadosť o prerokovanie výstavby rodinného domu vedľa kultúrneho domu .
Pán Farkaš predložil žiadosť, v ktorej sa dopytoval na možnosť prístupovej cesty z obecného
pozemku v prípade, že by odkúpil parcelu číslo 124/1, druh pozemku záhrada o výmere 643
m2 na stavbu rodinného domu. Jedná sa o parcelu vedľa kultúrneho domu, medzi pozemkami
p. Strečanského a p. Beláka. Prístupová cesta by viedla popri vchodu do kuchyne kultúrneho
domu. Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. Poslanec Gajdošík
uviedol, že z protipožiarneho hľadiska je to jediná prístupová komunikácia pre výškovú
techniku. Zároveň táto komunikácia slúži ako parkovisko pri kultúrnych akciách a je to
prístupová cesta do kuchyne kultúrneho domu. V budúcnosti sa bude riešiť odstavná plocha
Strana 3 z 11

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 7/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 09.10.2019
pre vozidlá a vecné bremeno by znamenalo obmedzenie pre obec. P. Zemková upozornila na
žumpu, ktorá sa tiež nachádza v týchto priestoroch. Starosta obce poznamenal, že nie je
k tejto myšlienke naklonený, nakoľko máme rozvojové územia kde je vymedzený priestor na
výstavbu a tieto sú zapracované aj v územnom pláne obce. Poslanci OZ sa zhodli, že na
základe vymenovaných skutočností, vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena prístupovej
cesty k danému pozemku bude záporné.
Bod č. 5 – Nová bytovka zo štátneho fondu rozvoja bývania.
Starostu obce oslovila projekčná kancelária, či má obec záujem stavať bytové domy v rámci
podpory štátneho fondu rozvoja bývania. Vhodný pozemok pre výstavbu jedného 12bytového a jedného 8-bytového domu by bol vedľa už postavenej bytovky na obecnom
pozemku. Starosta obce uviedol, že s výstavbou bytoviek priamo úmerne súvisí aj výstavba
parkoviska, čo absentuje pri postavenej bytovke. Nerád by išiel do možnosti, aby bola
bytovka obecná a obec ju mala v správe. Pre obec by to bola ďalšia administratívna záťaž.
Úver z fondu rozvoja bývania je na 30 rokov a z toho dôvodu to môžu byť len nájomné byty,
ktoré sa nedajú odkúpiť. Posudzuje sa to ako zadĺženosť obce, skúma sa príjem nájomníkov
a preto je nájom obmedzený. Nakoľko sa pozemok nachádza vedľa ihriska, dal by sa
v budúcnosti využiť narpíklad na spevnené plochy na športovanie. Po krátkej diskusii sa
poslanci zhodli, že nesúhlasia s výstavbou bytovky zo štátneho fondu rozvoja bývania.
Bod č. 6 – Poplatok za komunálny odpad na rok 2020, zapojenie sa do evidencie
odpadov.
Z dôvodu avizovaného zvýšenia poplatkov za vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou
Marius Pedersen, a.s. a za uloženie odpadu na skládkach (podľa úrovne vytriedenia), boli
prepočítané náklady na rok 2020 (Príloha č. 5). Aktuálne je nastavený poplatok za komunálne
odpady 19,- € na obyvateľa. Vzhľadom na to, že sme v roku 2019 nemenili poplatok, bude
obec doplácať cca 2000,- €. Ak ponecháme 19,- € aj v roku 2020, bude obec pri navýšených
cenách za vývoz a uloženie odpadu podľa prepočítaných nákladov doplácať cca 4950,- €. Ak
chceme zachovať zľavy pre občanov tak, ako sú v aktuálnom VZN schválené, podľa prepočtu
by mal byť nastavený poplatok 25,- € na osobu.
Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. Poslanci odsúhlasili poplatok za
komunálne odpady 25,- € na osobu a zároveň navrhujú prehodnotiť zľavy vo VZN.
Hlasovanie: OZ schvaľuje navýšenie ceny za vývoz komunálneho odpadu na 25,- € na občana
s účinnosťou od 01.01.2020.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 48/2019
Výšku poplatku vieme ovplyvniť všetci a to triedením. To znamená, že ak neznížime
produkciu komunálneho odpadu a to hlavne triedením odpadu, tak podľa predbežných
prepočtov sa bude poplatok za komunálny odpad zvyšovať. Preto starosta obce odporučil,
aby sa obec zapojila do nového evidenčného systému odpadov ELWIS. Poslanec MUDr.
Nesteš sa informoval, či to bude predstavovať pre obec úsporu , prípadne benefit. Starosta
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obce odpovedal, že evidenciou budeme obyvateľov motivovať aby triedili. Obec ušetrí na
vývozoch a v budúcnosti aby to bolo spravodlivé, bude podľa triedenia prispôsobená aj výška
poplatku za komunálny odpad.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zapojenie sa do evidencie odpadov v rámci prijatej stratégie
Mikroregiónu nad Holeškou.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 49/2019

Bod č. 7 – Projekt „WiFi pre Teba“.
Starosta obce informoval poslancov o výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „WiFi pre Teba“, vďaka ktorému môže obec získať finančný príspevok
v max. výške 15 000,- € na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách.
Žiadatelia sú povinní podielať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške
5% z celkových výdavkov, t.j. max. 750,- €. Starosta obce uviedol, že projekt by bol predprípravou kamerového systému. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zapojenie sa do projektu „WiFi pre Teba“ .
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 50/2019

Bod č. 8 – Schválený projekt prevencie kriminality – kamerový systém.
Obec získala dotáciu vo výške 6 000,- € a spoluúčasť obce je najmenej 20 % z celkovej
realizácie. Čestné prehlásenie, že obec Dolný Lopašov je schopná spolufinancovania bolo
predložené Okresnému úradu Trnava. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje financovanie projektu prevencia kriminality – kamerový systém
v obci Dolný Lopašov .
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 51/2019

Bod č. 9 – Prenájom parkoviska.
Od spoločnosti PVB STAV s.r.o. bola predložená žiadosť o zníženie ceny nájomného za
parkovné miesta. Poslanci OZ sa zhodli, že zostáva v platnosti pôvodný návrh zmluvy, kde je
cena nájomného 50,- € / mesačne.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o prerokovanie sumy za prenájom spevnenej
plochy, avšak ponecháva v platnosti pôvodný návrh predložený žiadateľovi.
prítomní:6

_

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť, ako bude daná plocha využitá mimo
prevádzkových hodín.
prítomní:6

_

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 53/2019

Bod č. 10 – Rozpočtové opatrenie č.3.
Starosta obce a pracovníčka obecného úradu p. Zemková oboznámili oslancov s
rozpočtovým opatrením č. 3, ktoré poslanci obdržali v elektronickej podobe (Príloha č. 6).
Dôvodom zmeny rozpočtu bolo navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
materskej školy z eurofondov. Rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám ako na strane
príjmovej, tak aj výdavkovej časti rozpočtu. Zvyšujú sa plánované rozpočtové príjmy treťou
zmenou rozpočtu v čiastke o 139 730,- € a o tú istú sumu sa zvyšujú aj plánované rozpočtové
výdavky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 3 hlasovať.
Hlasovanie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 54/2019
Bod č. 11 – Rôzne.
11.1. Zostavovanie a predkladanie rozpočtu na nasledujúce roky - starosta obce dal hlasovať
o upustení od programového rozpočtu obce.
Hlasovanie: OZ schvaľuje v zmysle §4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc
rozpočtom obce na rok 2020.
_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 55/2019
11.2. Pri odovzdávaní cesty ponúkol p. Štancel z firmy Skanska SK a.s., možnosť zazmluvniť
výstavbu ciest na ďalší rok. Starosta obce osloví aj iné firmy a na základe verejného
obstarávania môžeme vysúťažiť lepšiu cenu.
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11.3. Poslanec JUDr. Ondrejovič bude upravovať VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a VZN o podmienkach poskytovania dotácií. Starosta obce požiadal poslancov
o pripomienkovanie návrhov.
11.4. Starosta obce informoval, že dal Ing. Húšťavovej vypracovať projekt „Zelené obce
Slovenska“ aj s realizáciou. Ďalej dal vypracovať cenovú ponuku aj s nákresom na
zábradlie v materskej škole a Ing. Gulovi naceniť cestu – prejazd oproti p. Kabelovi
pri družstve a spevnenú odstavnú plochu vedľa múru farského úradu.
Bod č. 12 – Diskusia.
Poslanec MUDr. Nesteš – bol oslovený p. Weizerom ktorý upozornil, že na kultúrnom dome
je začiernená fasáda. Pravdepodobne niekde zateká a treba vyčistiť aj rýny. Pán starosta
odpovedal, že sa spojí s p. Weizerom.
Informoval sa ohľadom naprojektovaného chodníka smerom k cintorínu.
Poslanec Gajdošík – navrhol zakúpiť na obecný úrad defibrilátor a zriadiť elektrickú prípojku
na námestí.
Bod č. 13 – 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. 7/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 09.10.2019

Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.
3. Žiadosť o prerokovanie výstavby rodinného domu vedľa kultúrneho domu.
4. Nová bytovka zo štátneho fondu rozvoja bývania.

5. Poplatok za komunálny odpad na rok 2020, zapojenie sa do evidencie odpadov.
6. Projekt „WiFi pre Teba“.
7. Schválený projekt prevencie kriminality – kamerový systém.
8. Prenájom parkoviska.
9. Rozpočtové opatrenie č.3.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019.
3. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.
4. Žiadosť o prerokovanie výstavby rodinného domu vedľa kultúrneho domu.
5. Nová bytovka zo štátneho fondu rozvoja bývania.

6. Poplatok za komunálny odpad na rok 2020, zapojenie sa do evidencie odpadov.
7. Projekt „WiFi pre Teba“.
8. Schválený projekt prevencie kriminality – kamerový systém.
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9. Prenájom parkoviska.
10. Rozpočtové opatrenie č.3.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.

Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Ing. Adama Zemka a Ing. Mariána Vlkoviča, za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.06.2019.

Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2019
bez pripomienok.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje navýšenie ceny za vývoz komunálneho odpadu na 25,- € na občana s účinnosťou
od 01.01.2020.

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zapojenie sa do evidencie odpadov v rámci prijatej stratégie Mikroregiónu nad
Holeškou.

Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zapojenie sa do projektu „WiFi pre Teba“.
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Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje financovanie projektu prevencia kriminality – kamerový systém v obci Dolný
Lopašov.

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie žiadosť o prerokovanie sumy za prenájom spevnenej plochy, avšak
ponecháva v platnosti pôvodný návrh predložený žiadateľovi.

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
poveruje starostu obce preveriť, ako bude daná plocha využitá mimo prevádzkových hodín.
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3.

Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje v zmysle §4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom
obce na rok 2020.
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V Dolnom Lopašove dňa

........................................
Ing. Adam zemko
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
Ing. Marián Vlkovič
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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