Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 2/2020 konaného v Dolnom Lopašove dňa 19.05.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš
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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019.
4. Správa audítora a výročná správa.
5. Čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
6. Vodozádržné opatrenia.
7. Kúpa pozemkov.
8. Námestie – vypracovanie projektu.
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 je
prítomných 5 poslancov, čím je OZ uznášania schopné. Starosta obce ospravedlnil poslancov
Ing. Patrika Branišu a Ing. Adama Zemka. 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.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
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3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019.
4. Správa audítora a výročná správa.

5. Čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
6. Vodozádržné opatrenia.
7. Kúpa pozemkov.

8. Námestie – vypracovanie projektu.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 10/2020

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

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 11/2020

Bod č. 2 - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
V zmysle ustanovenia § 18f, ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu
odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Dolný Lopašov za rok 2019, ktoré je prílohou
zápisnice (Príloha č. 3). Hlavná kontrolórka odporúča schváliť návrh záverečného účtu
a schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2019.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 12/2020

Bod č. 3 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. (Príloha č. 4)
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Starosta obce Mário Beblavý predložil záverečný účet obce Dolný Lopašov, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 17.04.2020. Prebytok rozpočtového
hospodárenia vo výške 28 525,74 EUR bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k predloženému záverečnému účtu obce za rok
2019.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 28 525,74.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 13/2020
Bod č. 4 - Správa audítora a výročná správa.
Správa audítora a výročná správa (Príloha č. 5 ) boli poslancom zaslané elektronicky.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora a výročnú správu za rok 2019.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 14/2020

Bod č. 5 – Čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
Pracovníčka obecného úradu p. Zemková vypracovala čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
Materiál bol poslancom OZ zaslaný elektronicky (Príloha č. 6). K čerpaniu rozpočtu neboli
podané žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočné čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 15/2020
Bod č. 6 – Vodozádržné opatrenia.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 62. výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine. Pri podaní žiadosti o dotáciu je jednou z požadovaných príloh
uznesenie OZ o schválení žiadosti a výšky spolufinancovania projektu. Starosta obce
predložil na schválenie návrh uznesenia. (Príloha č. 7)

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje:
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a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy z Operačného
programu Kvalita životného prostredia s kódom výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62,
na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Dolný Lopašov“
b) Výšku celkových výdavkov na projekt( vypracovanie projektovej dokumentácie
a stavebné práce) v hodnote 200 272,35 EUR
c) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 200 272,35.EUR
d) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu v hodnote 10 013,62 EUR
(5% z COV)
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 16/2020

Bod č. 7 – Kúpa pozemkov.
Starosta obce dal hlasovať za:
a) kúpu pozemkov potrebných pre výstavbu chodníka na dolný koniec
b) kúpu ornej pôdy potrebnej pre výstavbu novej ulice
c) kúpu pozemkov potrebných pre výstavbu autobusovej zastávky a chodníka
d) kúpu pozemkov potrebných pre výstavbu chodníka na cintorín
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup pozemkov potrebných pre výstavbu
chodníka. Konkrétne schvaľuje nákup parciel C, k.ú. Dolný Lopašov číslo parcely 7/3
o výmere 4 m², 8/2 o výmere 6 m², 9/2 o výmere 2 m², 12/2 o výmere 3 m², 13/2 o výmere 6
m², 15/2 o výmere 3 m² v cene 5€ za 1 meter štvorcový na základe geometrického plánu
overeného 21.4.2020 pod číslom G1-250/2020.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 17/2020

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup ornej pôdy potrebnej pre výstavbu novej
ulice. Konkrétne schvaľuje nákup parciel E, k.ú. Dolný Lopašov číslo parcely 2712/35
o výmere 624m², 2712/36 o výmere 551 m², 2712/37 o výmere 599 m², 2712/38 o výmere 551
m², 2712/39 o výmere 564 m², 2712/40 o výmere 714 m² v cene 5€ za 1 meter štvorcový na
základe geometrického plánu overeného 28.4.2020 pod číslom G1-263/2020.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 18/2020
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Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup pozemkov potrebných pre výstavbu
autobusovej zastávky a chodníka . Konkrétne schvaľuje nákup parciel C, k.ú. Dolný Lopašov,
ktoré budú oddelené overeným geometrickým plánom z parcely 380/2, 391, 394/4 v cene 5€
za 1 meter štvorcový.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 19/2020

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup pozemkov potrebných pre výstavbu
chodníka . Konkrétne schvaľuje nákup parciel C, k.ú. Dolný Lopašov, ktoré budú oddelené
overeným geometrickým plánom z parcely 208/2, 208/1, 184, 185, 182/2, 186, 187, 188, 189,
190/1 v cene 5€ za 1 meter štvorcový.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 20/2020

Bod č. 8 – Námestie – vypracovanie projektu.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k vypracovaniu projektovej dokumentácie na
realizáciu námestia a prechodu- rozšírenie mostu.
Bod č. 9 – Rôzne .
9.1.
Majiteľka pozemku pri kultúrnom dome pani Kučmínová, požiadala o dotiahnutie
inžinierských sietí a vyriešenie prístupovej cesty k predmetnému pozemku. Prístup k
pozemku už bol na obecnom zastupiteľstve prejednávaný a poslanci sa vyjadrili k žiadosti
záporne. Majiteľka môže vstup na pozemok vyriešiť len záhradnou bránou.
9.2.
Zábradlie pri kultúrnom dome – čaká sa na predloženie cenovej ponuky zo strany p.
Hanzloviča. Ďalej poslanci OZ poverili starostu obce, aby oslovovil na vypracovanie cenovej
ponuky aj p. Heteša, ktorý zhotovil zábradlie v materskej škole.
9.3.
Parkovisko pri farskej záhrade – starosta obce vypracuje cenovú ponuku, samostatne na
obecný a farský pozemok. OZ sa dohodne na ďalšom postupe, až po vyjadrení sa z
Arcibiskupského úradu v Trnave, či sa bude podielať na financovaní tej časti parkoviska,
ktorú cirkev vlastní.
9.4.
Starosta obce uviedol, že p. Pavla Mačicu evidujeme v zozname dlžníkov a navrhol, aby si
dlh v obci odpracoval verejno prospešnými prácami. Poslanci s návrhom súhlasili.
9.5.
Starosta obce ďalej informoval, že vyhľadáva ponuky na vrecový asfalt, z ktorého sa budú
robiť výtlky v obci.
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9.6.
Poslanec JUDr. Ondrejovič upraví VZN 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 v zmysle platného zákona od 01.01.2021.
9.7.
Pani Jamrichová predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce p.č. 156/2 a 156/3.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jamrichovej, ktorá bude zaevidovaná
a následne prerokovaná v nasledujúcom zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť od pani Jamrichovej.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 21/2020

Bod č. 10 – Diskusia.
Poslanec JUDr. Ondrejovič
- navrhol znížíť dotácie jednotlivým združeniam o 50%, z dôvodu predpokladaného zníženia
podielových daní o 10-30%. Po krátkej diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie dotácie na rok 2020 o 50% zo žiadanej
sumy všetkým združeniam a organizáciám v Dolnom Lopašove ,ktoré o dotáciu na rok 2020
požiadali.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 22/2020

- predniesol návrh, aby sa v rámci terénnych úprav, ktoré sa idú robiť v materskej škole
vybudoval chodník, prípadne obrubníky. OZ návrh neschválilo, nakoľko chodník nie je
v havarijnom stave.
Bod č. 11 – 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. 2/2020
obce Dolný Lopašov zo dňa 19.05.2020

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019.
4. Správa audítora a výročná správa.
5. Čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
6. Vodozádržné opatrenia.
7. Kúpa pozemkov.
8. Námestie – vypracovanie projektu.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Michala Bobčeka a JUDr. Daniela Ondrejoviča, za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok
2019.

Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 28 525,74.
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Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie správu audítora a výročnú správu za rok 2019.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje skutočného čerpanie rozpočtu k 30.04.2020.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy z Operačného
programu Kvalita životného prostredia s kódom výzvy OPKZP-PO2-SC211-202062, na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Dolný Lopašov“
b) Výšku celkových výdavkov na projekt( vypracovanie projektovej dokumentácie
a stavebné práce) v hodnote 200 272,35 EUR
c) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 200 272,35.EUR
d) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu v hodnote 10 013,62 EUR
(5% z COV)
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje nákup pozemkov potrebných pre výstavbu chodníka. Konkrétne schvaľuje nákup
parciel C, k.ú. Dolný Lopašov číslo parcely 7/3 o výmere 4 m², 8/2 o výmere 6 m², 9/2
o výmere 2 m², 12/2 o výmere 3 m², 13/2 o výmere 6 m², 15/2 o výmere 3 m² v cene 5€ za 1
meter štvorcový na základe geometrického plánu overeného 21.4.2020 pod číslom G1250/2020.
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje nákup ornej pôdy potrebnej pre výstavbu novej ulice. Konkrétne schvaľuje nákup
parciel E, k.ú. Dolný Lopašov číslo parcely 2712/35 o výmere 624m², 2712/36 o výmere 551
m², 2712/37 o výmere 599 m², 2712/38 o výmere 551 m², 2712/39 o výmere 564 m²,
2712/40 o výmere 714 m² v cene 5€ za 1 meter štvorcový na základe geometrického plánu
overeného 28.4.2020 pod číslom G1-263/2020.
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Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje nákup pozemkov potrebných pre výstavbu autobusovej zastávky a chodníka .
Konkrétne schvaľuje nákup parciel C, k.ú. Dolný Lopašov, ktoré budú oddelené overeným
geometrickým plánom z parcely 380/2, 391, 394/4 v cene 5€ za 1 meter štvorcový.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje nákup pozemkov potrebných pre výstavbu chodníka . Konkrétne schvaľuje nákup
parciel C, k.ú. Dolný Lopašov, ktoré budú oddelené overeným geometrickým plánom
z parcely 208/2, 208/1, 184, 185, 182/2, 186, 187, 188, 189, 190/1 v cene 5€ za 1 meter
štvorcový.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie žiadosť od pani Jamrichovej.
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zníženie dotácie na rok 2020 o 50% zo žiadanej sumy všetkým združeniam
organizáciám v Dolnom Lopašove, ktoré o dotáciu na rok 2020 požiadali.

V Dolnom Lopašove dňa

........................................
Michal Bobček
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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