Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2020 konaného v Dolnom Lopašove dňa 05.03.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Ing. Patrik Braniša
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš
JUDr. Daniel Ondrejovič
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. Schválenie navýšenia počtu strán novín.

3. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019.
4. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
5. Rozpočtové opatrenie č.1.
6. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.
7. Vizualizácia námestia.
8. Budova – garáže pri PD Dolný Lopašov.
9. Rôzne.
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
Mário Beblavý a privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní všetci poslanci, čím je OZ uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia,
za ktorý dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
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1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie navýšenia počtu strán novín.
3. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019.

4. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
5. Rozpočtové opatrenie č.1.
6. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme

pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.
7. Vizualizácia námestia.
8. Budova – garáže pri PD Dolný Lopašov.

9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2020

Poslanec JUDr. Ondrejovič predložil návrh na zmenu programu. Za bod 3) „Správa
o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019“ doplniť ako štvrtý bod programu „Žiadosti
o finančný príspevok“ a ostatné body posunúť. Starosta obce navrhol bod 7) „Vizualizácia
námestia“ presunúť ako bod 2). Za zmenený program rokovania dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ

1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Vizualizácia námestia.
3. Schválenie navýšenia počtu strán novín.
4. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019.
5. Žiadosti o finančný príspevok.

6. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
7. Rozpočtové opatrenie č.1.
8. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme

pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.
9. Budova – garáže pri PD Dolný Lopašov.

10. Rôzne.
11. Diskusia.
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12. Záver.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2020

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Mariána Gajdošíka a JUDr.
Daniela Ondrejoviča, za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Mariána Gajdošíka a JUDr. Daniela
Ondrejoviča, za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2020
Bod č. 2 - Vizualizácia námestia. (Príloha č. 3)
Vizualizáciu námestia vypracoval a odprezentoval poslanec Ing. Braniša. Jedná sa
o vyvýšenú časť nad potokom. Celým priestorom bude prechádzať chodník doplnený
o výsadby a mobiliár. Návrh je rozdelený na dve centrálne zóny. Zóna A – informačné tabule
o zaujímavostiach obce, zóna B – detské hracie prvky. V projekte je zapracovaná aj
oddychová zóna. Výška priestoru bude zachovaná , pôvodný obvodový múr so zábradlím od
hlavnej cesty bude nahradený gabionovým múrom a od pešej zóny palisádovým obrubníkom.
V priestore je zakomponovaný stojan na máj a vysadený ihličnatý strom, ktorý sa bude
každoročne zdobiť ako vianočný stromček.
Starosta obce udelil slovo p. Jurákovi, ktorý upozornil na problém dopravy a doporučil urobiť
opatrenie , aby sa znížila rýchlosť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh vizualizácie námestia.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2020

Bod č. 3 - Schválenie navýšenia počtu strán novín.
Vzhľadom k zvýšenému počtu požiadaviek na články a zároveň väčšiemu objemu článkov v
nasledujúcom piatom čísle obecných novín Náš Dolný Lopašov, podala Mgr. Barbora Chylová návrh na zvýšenie počtu strán z 12 na 16 v prípade, že by nebol rozsah 12 strán dostatočný
(Príloha č. 4).
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje vydanie piateho čísla
obecných novín Náš Dolný Lopašov v 16 stranovej verzii.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0
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Bolo prijaté uznesenie č. 5/2020
Bod č. 4 - Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019.
Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019 predložila Ing. Jana Müllerová, hlavná
kontrolórka obce. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice (Príloha č. 5). Kontrola bola vykonaná
v zmysle platnej legislatívy, na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne
nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za 2. polrok 2019.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2020

Bod č. 5 – Žiadosti o finančný príspevok.
Obecnému zastupiteľstvu boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2020:
OZ Lepší Dolný Lopašov
Mariášový klub Dolný Lopašov
PS Hájik-Kriváň Dolný Lopašov
Turistické združenie Dolný Lopašov
Jednota dôchodcov ZO Dolný Lopašov
TJ Družstevník Dolný Lopašov

požadovaná dotácia
požadovaná dotácia
požadovaná dotácia
požadovaná dotácia
požadovaná dotácia
požadovaná dotácia

1 000,-eur
1 000,-eur
1 000,-eur
1 000,- eur
1 600,- eur
7 300,- eur

Starosta obce otvoril diskusiu. Pani Zemková informovala OZ, že žiadosti sú zapracované v
rozpočte.
Poslanec JUDr. Ondrejovič navrhol znížiť dotáciu pre OZ Lepší Dolný Lopašov – materské
centrum Jelenček, z požadovaných 1 000,- € na 800,- €. Materské centrum získalo finančné
prostriedky, ktoré sa vyzbierali v rámci adventu.
Poslanec Bobček navrhol znížiť dotáciu pre Mariášový klub Dolný Lopašov z požadovaných
1 000,- € na 500,- €. Združenie sa nezapojilo do žiadnej brigády.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Müllerová upozornila, že rozpočet bol v decembri riadne
schválený a dotácie tam boli zapracované. Preto úprava dotácie musí byť obecným
zastupiteľstvom prerokovaná pri schvaľovaní rozpočtu. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na
rok 2020 podľa predložených žiadostí, ako boli zapracované v rozpočte.
_

prítomní:7

za:6

proti:0 zdržal sa:1(DO)

Bolo prijaté uznesenie č. 7/2020
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Bod č. 6 – Žiadosť o vysporiadanie pozemkov - PD Dolný Lopašov.
Poľnohospodárske družstvo má záujem o vysporiadanie pozemkov a nehnuteľností v areáli
mechanizačného strediska poľnohospodárskeho družstva, ktoré sú vo vlastníctve obce –
celková výmera 8 764 m2. Ponúka zámenu za pozemky situované v intraviláne obce
(stredisko ŽV-zberný dvor, cintorín, futbalové ihrisko, ulica pri KD) o celkovej výmere 9 455
m2, ale z toho v 100 % vlastníctve poľnohospodárskeho družstva je 5 904 m2. Zoznam
jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice (Príloha č. 6). Pri pozemku, ktoré má PD v
spoluvlastnícve je potrebné vyjadrenie ostatných vlastníkov, že si neuplatňujú predkupné
právo. Potom sa môže pozemok ponúknuť tretej osobe - obci. Z dôvodu vysporiadania
pozemkov na cintoríne , ihrisku a ulice pri KD obec týchto vlastníkov osloví. Starosta obce
dá aktualizovať posledný znalecký posudok. Na výročnej schôdzi poľnohospodárskeho
družstva bude tlmočiť, že obec je naklonená vysporiadaniu pozemkov.

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č.1.
Starosta obce dal hlasovať za použitie rezervného fondu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na riešenie
havarijnej situácie kultúrneho domu vo výške 4 480,- € a na výkup pozemkov vo výške
30 000,- €.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2020

Pracovníčka obecného úradu p. Zemková oboznámila oslancov s rozpočtovým opatrením č.
1, ktoré poslanci obdržali v elektronickej podobe (Príloha č. 7). Rozpočtovým opatrením
dochádza k zmenám ako na strane príjmovej, tak aj výdavkovej časti rozpočtu. Zvyšujú sa
plánované rozpočtové príjmy prvou zmenou rozpočtu v čiastke o 73 432,- € a o tú istú sumu
sa zvyšujú aj plánované rozpočtové výdavky.
Po krátkej diskusii bolo rozpočtové opatrenie č. 1 schválené.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1.
_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2020

Bod č. 8 – Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.
Na úradnej tabuli obce, ako i na webovej stránke bol dňa 14.02.2020 zverejnený návrh VZN
obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný
Lopašov. Návrh VZN je súčasťou zápisnice (Príloha č. 8), poslancom bol doručený
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elektronicky. K tomuto bodu neboli podané žiadne pripomienky a starosta obce dal za schválenie VZN hlasovať .
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020
o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.

_

prítomní:7

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 43/2020

Bod č. 9 – Budova – garáže pri PD Dolný Lopašov .
Starosta obce informoval, že obec má vo vlastníctve budovu – garáže pri poľnohospodárskom
družstve. Tieto využívajú a doteraz platili nájom poľnohospodárskemu družstvu obyvatelia
bytoviek. Požiadal poslancov OZ aby sa vyjadrili, či sa garáže ponúknu užívateľom do
prenájmu alebo na odkúpenie. Poslanec JUDr. Ondrejovič navrhol osloviť aktuálnych
užívateľov, či majú záujem odkúpiť garáže do osobného vlastníctva. Dať vyhotoviť znalecký
posudok a rozparcelovať každú garáž. Po vyhotovení znaleckého posudku bude starosta obce
kontaktovať poslancov.
Bod č. 10 – Rôzne.
Informácie starostu obce
10.1.
Pán Šoka požiadal prerokovať na OZ možnú pomoc obce na opravu kostola. Poslanci sa
zhodli, že legislatívne to nie je možné, obec môže investovať len do svojho majetku.
10.2.
Starosta obce má naplánované ústne konanie, na ktorom sa posúdi štúdia - návrh autobusovej
zastávky. Prizvaní sú Okresný úrad odbor dopravy, Dopravný inšpektorát, Arriva, projektant.
Po akceptácii návrhu osloví p.Huňavého, p. Vranoviča a p. Gajdošíka ohľadom predaja
pozemkov.
10.3.
Zberný dvor – žiadosť je podaná, čakáme na schválenie dotácie.
10.4.
Chodník pri bytovkách sa skomplikoval úmrtím, čaká sa na dedičské konanie.
10.5.
Poslanci obdržali spolu s pozvánkou vyčíslené vstupné a mesačné náklady pre jednotlivé
obce mikroregiónu (Príloha č. 9),v prípade záujmu využívania systému ELWIS (elektronický
evidenčný systém odpadov). Pre Obec Dolný Lopašov činí vstupný poplatok 1 757,42 €,
mesačný poplatok s DPH 216,- €, ročný poplatok 2 592,- € ak by sa do evidenčného systému
zapojili všetky obce mikroregiónu. Ak by sa niektoré obce nezapojili, ceny pre ostatných sa
navýšia. Starosta obce poznamenal, že evidenciou odpadu budeme vedieť koľko smetných
nádob sa dalo na zvoz a aký odpad je v smetnej nádobe. Ale platíme za hmotnosť. Náklady
na evidenciu sú väčšie ako by sme usporili a obáva sa, že to nebude mať taký efekt ako sme
očakávali. Ak by malo zberné vozidlo ramená, ktoré odvážia samotnú nádobu plus evidenčný
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systém, tak to dáva zmysel. Zajtra je konečný termín kedy sa má vyjadriť, či sa naša obec do
evidenčného systému zapojí. Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k danej téme vyjadrili.
Poslanec Ing. Vlkovič navrhol, aby sa naša obec pripojila neskôr. Po krátkej diskusii
vyjadrili poslanci názor, že pokiaľ sa nebudú nádoby vážiť, nemá evidenčný systém pre našu
obec zmysel. Obec Dolný Lopašov sa nezapojí do systému ELWIS.
10.6.
V kultúrnom dome počas oslavy praskol radiátor. Nakoľko je kultúrny dom stále využívaný,
treba situáciu riešiť ako havarijný stav. Pán Hečko predložil orientačnú cenovú ponuku
v sume 8 050,- € na výmenu radiátorov (Príloha č. 10). Starosta obce navrhol umiestniť
v kultúrnom dome termostat. OZ poverilo starostu obce vypracovať výzvu na cenovú pnuku a
vysúťažiť dodávateľa, realizácia bude v letných mesiacoch.
10.7.
Ústne konanie – Ulica pri materskej škole, sa konalo na základe žiadosti p. Jany Piešťanskej,
ktorá chce na záhrade stavať. Po dlhšej debate sa vlastníci pozemkov a prítomní dohodli, že
potrebujú vidieť štúdiu a mať vyčíslený záber z každého pozemku, aby sa vedeli vyjadriť
k danej situácii a s obcou rokovať o odstúpení, resp. s predajom pozemku obci. Starosta obce
poznamenal, že sa musí dať vyhotoviť štúdia a územie zamerať. Poslanec JUDr. Ondrejovič
sa spýtal, či má v danom území obec pozemok a či je konanie z iniciatívy obce. Starosta
obce odpovedal, že obec v riešenom území pozemok nemá. Poslanec JUDr. Ondrejovič
navrhol, aby si dali štúdiu vypracovať vlastníci pozemkov. Poslanec MUDr. Nesteš navrhol
poskytnúť vlastníkom súčinnosť, výdavky zaplatia majitelia pozemkov a obec im pomôže
s vybavením. V tomto zmysle bude statosta obce informovať vlastníkov.
10.8.
Pán Tomiš F. požiadal, aby bola osadená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ pri
zrkadle v dolnej časti obce. Starosta obce požiada vedenie spoločnosti PPS s.r.o., o poučenie
zamestnancov – vodičov.
10.9.
Starosta obce predložil poslancom na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu na
protipovodňové opatrenia, ktorú by rád pripojil k žiadosti o poskytnutie dotácie. Poslanci
nemali námietky k dokumentácii, zároveň súhlasia s podaním žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
Bod č. 11 – Diskusia.
Poslanec Ing. Zemko – sa informoval, či sa bude riešiť bezbariérový vstup do kultúrneho
domu.
Poslanec JUDr. Ondrejovič – navrhol, aspoň na jednej strane urobiť zábradlie od spodu
schodov až hore do kultúrneho domu. Starosta obce dá urobiť cenovú ponuku na
bezbariérový vstup a zábradlie, o výsledku bude informovať poslancov.
Poslanec Gajdošík – bol oslovený p. Šipkovskou, aby sa do septembra doriešil počet
stravníkov. Starosta vyžiada od vedúcej kuchyne dokument o možnom maximálnom počte
stravníkov vzhľadom na kapacitu kuchyne.
Bod č. 12 – 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. 1/2020
obce Dolný Lopašov zo dňa 05.03.2020

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie navýšenia počtu strán novín.
3. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019.

4. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
5. Rozpočtové opatrenie č.1.
6. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme

pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.
7. Vizualizácia námestia.
8. Budova – garáže pri PD Dolný Lopašov.

9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.

Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Vizualizácia námestia.
3. Schválenie navýšenia počtu strán novín.
4. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019.
5. Žiadosti o finančný príspevok.

6. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
7. Rozpočtové opatrenie č.1.
8. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme

pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.
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9. Budova – garáže pri PD Dolný Lopašov.

10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Mariána Gajdošíka a JUDr. Daniela Ondrejoviča, za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie predložený návrh vizualizácie námestia.

Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje vydanie piateho čísla obecných novín Náš Dolný Lopašov v 16 stranovej verzii.

Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2019.

Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 podľa predložených žiadostí, ako boli
zapracované v rozpočte.
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje použitie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie kultúrneho domu vo
výške 4 480,- € a na výkup pozemkov vo výške 30 000,- €.
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Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje VZN obce Dolný Lopašov č. 43/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce Dolný Lopašov.
Bolo prijaté VZN č. 43/2020

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
JUDr. Daniel Ondrejovič
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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