Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 17.6.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starostka obce otvorila zasadnutie a privítala prítomných poslancov a občanov.
K bodu č. 2::
Starostka navrhla zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Ing. Dušana Ilenčíka a Ing. Jaroslava Tomiša.
Hlasovanie: Prítomní: 7, za:7, zdržal sa: 0, proti: 0 – zapisovateľka a overovatelia boli
schválení.
K bodu č. 3:
Starostka požiadala o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2).
Hlasovanie: Prítomní: 7, za:7, zdržal sa: 0, proti: 0 – program zasadnutia bol schválený.
K bodu č. 3/1- informácia zo zasadnutia Rady starostov SÚS:
starostka – pracovníčka SÚS, ktorá sa zaoberala OS – p. Bolerázska bola prepustená, tento
úväzok bol znížený na 0,2. Naďalej budú pre obce vykonávať Rozhodnutia odkázanosti na OS
– PhDr.Miklíková, platby za OS si budú obce počítať už samé. Za to nám pomôžu pri
rozhodnutiach – výrub stromov.
K bodu č. 3/2-informácia o pracovnej ceste starostov do mikroregiónu Podpoľanie:
Starostka - 31.5.až 3.6.2011 sa starostovia navštívili mikroregión Podpoľanie. Všetky
zúčastnené obce mali prezentačný materiál, okrem našej obce. Starostka navrhla niekoľko
pohľadníc, ktoré najskôr skúsime vytlačiť na OcÚ, neskôr by sme ich mohli dať do tlače.
poslanec Tomiš – tlač pohľadníc obce sme v minulosti už odsúhlasili
starostka- videli sme zberné dvory v obciach a výborne fungujúce odpadové hospodárstvo
obcí. Na základe týchto skúseností si naša obec ako aj okolité obce dali vypracovať ponuku na
zber odpadov od firmy A.S.A Trnava, ktorá zbiera komunálny odpad, zvlášť sklo a ostatné
odpady: papier, textil, plasty, tetrapack obaly a plechovky spolu do umelých kontajnerov pre
každú rodinu, alebo vriec. Ponuka je zaujímavá z finančného hľadiska, pretože náklady na
vývoz obce sa stále zvyšujú. Spolupráca je v štádiu rokovania.
K bodu č. 3/3- ponuky na spoluprácu:
Okrem f. A.S.A Trnava dostala obec ponuku na spoluprácu od Open Door (príloha č.3) na
bezplatné konzultácie k zhodnocovaniu odpadov, v rámci projektu z EU by obec mohla dostať
dotáciu na traktor s príslušenstvom.
Všetci poslanci berú na vedomie a súhlasili s tým, aby sa obec zapojila do programu 4.2.2
Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov – nákup techniky
poslanec Jamrich – obec by mohla vytvoriť zberný dvor sama. Starostka – najskôr treba nájsť
vhodný priestor, skúsme začať propagáciou u občanov a triedením odpadu, potom môžeme
uvažovať o zbernom dvore.
poslanec Ďuriš – nebolo by vhodné osloviť na spoluprácu aj f. Premier Consulting? Starostka
– oslovíme aj ich.
Starostka – f. Drevo-Profily (príloha č.4) sa zaoberá spracovaním konárov, drvením, patrí pod
ASA.
K bodu č. 3/4- Kultúrne a športové vyžitie obyvateľov Dolného Lopašova:
Starostka: Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) nestíha (príloha č.5), financie na
prefinancovanie multifunkčného ihriska nám nepošlú do mesiaca od podania žiadosti
o preplatenie, ale bude to trvať dlhšie, asi 3 mesiace. V pondelok nás navštívia a skontrolujú
podklady k ihrisku.
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K bodu č. 3/5 – ponuka na víkendové pobyty, ozdravovacie pobyty pre seniorov, rodiny
s deťmi i ostatných občanov:
Obec má k dispozícii bonus kartu Relax s katalógom zliav na rekreačné pobyty. Môžu ju
využiť všetci občania, katalóg bude k nahliadnutiu na OcÚ.
K bodu č. 3/6- – informácie o ukončení sčítania obyvateľov, domov a bytov:
M.Jurkasová – sčítanie bolo v stanovenom termíne v obci ukončené a sčítacie hárky boli
odovzdané na Obvodnom úrade v Piešťanoch. Obyvatelia mali k sčítaniu rôzne prístupy. Na
základe školenia sčítací komisári boli povinní vypísať sčítacie hárky za obyvateľov, ktorí sa
odmietli sčítať. Informácie získali z evidencie OcÚ.
K bodu č. 3/7 –zostavenie inventarizačných komisií OcÚ:
Starosta – informoval o tom, že je potrebné do konca roka fyzicky odkontrolovať stav majetku
obce.
K bodu č. 3/8 – rôzne:
- telefonicky a neskôr aj písomne obec vyzvala f. Krajča – Behul o opravu
kolaudačných závad na bytovke. F.Krajča reagovala s tým, že máme poslať aktuálny
zoznam závad. Obyvateľom bytovky sme dali predtlačený formulár, vrátili ho iba 6-ti.
- z lomu za dedinou je odvezený odpad a je oplotený. Poslanec Jamrich – je to urbársky
pozemok? Starostka- áno. Poslanec Jamrich – bolo by dobré vytiahnuť mapu
z katastra nehnuteľností, aby sme sa mohli presvedčiť, či nebol ohradený cudzí
pozemok.
- druhé smetisko ( v hornej časti obce za rod. Zimovou) je stále v štádiu riešenia, rampy
zatiaľ nie sú osadené.
- na základe dohody ZMO a PK obec podpísala Rámcovú dohodu s Prvou komunálnou
poisťovňou, ktorá má preskúmať existujúce poistné zmluvy a nájsť najvýhodnejšiu
ponuku (príloha č.6)
- ponuka z Sport Service (príloha č.7) na zvýšenú sieť k multifunkčnému ihrisku: cca
1000,- eur. Poslanci – treba osloviť min.3 firmy a najlepšiu ponuku vybrať.
Poslankyňa Gulová – bolo podaná reklamácia povrchu ihriska, starostka – áno.
Hlasovanie poslancov: prítomní: 7, za: 7, zdržal sa: 0 proti: 0 – nákup zvýšenej siete a tyčí
k multifunkčnému ihrisku za najlepšiu ponuku max. 1000,- eur bol schválený.
- na OcÚ máme 6 tlačiarní, každú inú, tonery sú drahé, chcem kúpiť jednu kvalitnú
tlačiareň, ktorú by sme zosieťovali. Ponuku mám od f.NEPA (príloha č.8). poslanec
Ďuriš – odporúča požiadať ponuku od firmy Canon a HP. Pomôže pri výbere.
- F.Ekosta sme uhradili faktúry, jednu z roku 2009 a jednu z roku 2010 vo výške cca
4200,- eur (príloha č.9), ktoré doteraz neboli uhradené, hoci mali byť a uvedené
položky boli už prejednávané a schválené poslancami na OZ v minulom volebnom
období.
- pre hasičské auto obec duplicitne platila 5 rokov zákonnú poistku, duplicitu sme
zrušili. Keď sme potrebovali poumývať cesty po búrke, hasič. auto ani nenaštartovalo.
- Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja poslalo obci výzvu na predloženie záložnej
zmluvy, stále nemáme vysporiadaný 1 pozemok pod bytovkou.
- na vývoz fekálií obec podpísala zmluvu s p. Mariánom Kunicom, Ostrov (príloha
č.14), ktorý má zmluvu s ČOV Dechtice. Cena za vývoz 1 vozidla je 35,- eur + DPH.
- Zaznamenali sme viacero sťažností na správanie a čistotu okolo domu č.285, mala by
zasadnúť Komisia verejného poriadku a situáciu riešiť.
K bodu č. 3/9 - názory a pripomienky prítomných občanov:
Z prítomných občanov nemal nikto záujem o slovo.
K bodu č. 3/10 - Predloženie návrhov na schválenie:
- Požiarny poriadok obce (príloha č.10)
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: 7, zdržal sa:0, proti: 0 – požiarny poriadok obce bol schválený.
- v rozpočte je vymedzených na členské obce málo financií, len Mikroregiónu nad
Holeškou máme platiť 1 euro na počet obyvateľov, Centrálnemu krízovému fondu 0,5
eura na obyvateľa a ZMOSu 133,98 eur.
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Poslanci: aj v minulosti boli na tieto členské príspevky vymedzené financie
v rozpočte. Poslanci berú na vedomie úhradu uvedených členských príspevkov.
- prítomný p. Škodáček, majiteľ nehnuteľnosti č. 214 v našej obci požiadal
o rozkopávku cesty, za účelom odvodu dažďovej vody. Poslanci nemali vo
rozkopávke námietky, obec ako príslušný stavebný orgán vydá rozhodnutie.
- rozdelenie dotácie medzi miestne organizácie. Návrh starostky: Turistické združenie
300,- eur, Poľovnícke združenie Hájik Kriváň 200,- eur, mariášový klub 500,- eur.
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: 7, zdržal sa:0, proti: 0 – rozdelenie dotácií bolo schválené.
poslankyňa Gulová – tieto organizácie sa nedajú porovnať, TJ zastrešuje deti, mládež aj
dospelých.
- máme pokračovať v držaní investícií ohľadom nezaradeného majetku
Hlasovanie: Prítomní: 6 (neprítomný JT), za:6, zdržal sa:0, proti: 0 – investície na VO
a ostatné nezaradené investície obec ponechá.
- za odpredaj pozemku p. Stolárikovi poslanci nehlasovali, navrhli pozvať žiadateľa na
ďalšie OZ a presunúť rokovanie o tomto bode programu na budúce OZ.
- záverečný účet obce (príloha č.11) – prečítala starostka. Písomné stanovisko poskytla
aj p. kontrolórka (príloha č.12).
Hlasovanie: Prítomní: 7 , za:7, zdržal sa:0, proti: 0 – záverečný účet obce bol schválený.
- hodnotiacu správu obce (príloha č.13) – prečítal zástupca starostu. Poslanci: na
vedomie vzaté.
- Od 1.6.2011 sa podľa zákona plat starostu mení z 1,83 na 1,65 násobok x priemerná
mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve (769 eur). Poslanec Ilenčík –
navrhuje dorovnať plat starostu do pôvodnej sumy, t.j. o 139 eur.
Hlasovanie: Prítomní: 7, za:7, zdržal sa:0, proti: 0 – plat starostu obce zostane na rovnakej
úrovni ako pred zmenou zákona, t.j 1408 eur.
- starostka prečítala poslancom predbežnú správu auditu
K bodu 3/11 – Diskusia:
Poslanec Tomiš – mali by sme sa stretnúť častejšie.
Poslanec Jamrich – kedy začneme s prácami v MŠ. Starostka – cez letné prázdniny
vymaľujeme a opravíme dvere, prípadne zistíme, či nebude vhodnejšie ich vymeniť.
K bodu 3/12 –záver:
Starosta obec poďakoval prítomným za účasť.
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UZNESENIE č. 5/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.6.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. Schvaľuje
1. overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. program zasadnutia
3. nákup zvýšenej siete a tyčí k multifunkčnému ihrisku za najlepšiu ponuku
max. 1000,- eur bol schválený.
4. požiarny poriadok obce
5. rozkopávku cesty pred domom č. 214
6. rozdelenie dotácie medzi miestne organizácie: Turistické združenie 300,- eur,
Poľovnícke združenie Hájik Kriváň 200,- eur, mariášový klub 500,- eur
7. pokračovať v držaní investícií ohľadom nezaradeného majetku (verejné osvetlenie,
ČOV, multifunkčné ihrisko, kanál na Doline)
8. záverečný účet obce
9. navýšenie platu starostu o 139 eur od 1.6.2011
B. Berie na vedomie
1. informácie starostu obce
2. interpelácie poslancov
3. hodnotiacu správu obce za rok 2010
4. predbežnú správu auditu za rok 2010
C. Doporučuje
1. pozvať p. Stolárika na budúce OZ
2. zaplatiť členské na rok 2011 Mikroregión nad Holeškou a ZMO + Centrálny
krízový fond

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Tomiš

....................................

Ing. Dušan Ilenčík

....................................

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 21.6.2011
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