Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 1.4.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných poslancov a občanov.
K bodu č. 2::
Starosta navrhol zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starosta navrhol overovateľov zápisnice: p. Rudolfa Uhra a Ing. Ladislava Ďuriša.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za:6(RU, DI, JG, DZ, LĎ, ĽJ) zdržal sa: 0, proti: 0 – zapisovateľka
a overovatelia boli schválení.
K bodu č. 3:
Požiadal o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2). Na návrh Ing. Ilenčíka presunuli
Diskusiu bod č.3/12 pred kontrolu uznesení.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za:6 (RU, DI, JG, DZ, LĎ, ĽJ), zdržal sa: 0, proti: 0 – program
zasadnutia s navrhovanou zmenou bol schválený..
K bodu č. 3/1- diskusia:
P. Uram – ako doriešime ČOV pri NBD. Od začiatku nebola dobre naštartovaná, stále smrdí
a riadne nefunguje. Odtok by mal byť vedený do potoka.
poslanec Ďuriš – dal urobiť rozbor vody z ČOV, baktérie boli zabité. Potrubie z čističky je
vedené nižšie ako úroveň vody v studni v rohu ihriska (voda z čističky nedoteká do studňovej
vody ale v nej naviera) odtokové potrubie. Záruka na ČOV bola 2 roky, podmienené
pravidelnými kontrolami a protokolom o spustení. Navrhuje osloviť firmu Ekoprogres (ako
dodávateľa ČOV) pri riešení problému. Z dokumentov, ktoré boli dostupné na OcÚ sa
v technickej dokumentácii bytovky spomína iba žumpa. V zmluve o dielo je spomenuté, že
akékoľvek zmeny v dokumentácii, či zo strany objednávateľa alebo dodávateľa, je nutné
zadokumentovať do stavebného denníka, resp. vytvoriť doplnok ku zmluve. Stavebný denník
sa zatiaľ nepodarilo nájsť medzi dokumentami ku bytovke.
poslankyňa Gulová – je ešte šanca, že bude fungovať, ak do nej budeme vrážať financie?
P. Uram – riaditeľ Ekoprogresu p.Mičo je veľmi ústretový a je ochotný riešiť problém na
čističke – tento poznatok má z jednania pri oprave poškodenej nádrže.
poslanec Ilenčík – treba zistiť, či riešenie, ktoré navrhujeme je reálne.
J. Pápež – čo s tým kanálom vedľa ihriska, je plný hnusoby, počas zápasov je to nebezpečné.
poslanec Uher – navrhni riešenie
starosta – reklamovali sme závady NBD u p. Krajču, prisľúbil, že vykoná obhliadku bytov,
chce nám ísť v ústrety.
poslanec Ilenčík – písomnou formou treba osloviť stavebný dozor p. Prvého, resp. osloviť
všetky zainteresevané strany a požiadať o predloženie stavebného denníka a zmlúv, ktoré
chýbajú (firma Krajča, Behúľ, Prvý, Petušík)
J. Kičina – ako ste vybavili žiadosť v Tavose ohľadom prípojok vody?
poslanec Jamrich – zo zákona si každý musí urobiť prípojku sám, ale bol ústny dohovor
medzi ich vtedajším a naším vtedajším vedením
poslanec Uher – na 99,9% ste si na chybe sami, boli ste verejne vyzvaní, aby ste si išli dať na
OcÚ písomne potvrdiť túto informáciu
H. Štibravá – ja mám 90 m dlhú uličku, kto mi to zaplatí?
starosta – sami
M. Magnús – čo s tabuľou pred mojím domom?
starosta – po poruche Tavosu dali cestu do poriadku, ale sa znovu prevalila, do poriadku by to
mal dať ten, kto to spôsobil.
D. Dubcová – mne tabuľa pred domom prekáža, neodhrnuli mi poriadne sneh.
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poslanec Ilenčík – opravy ciest po vodovodných poruchách treba doriešiť na stretnutí
s Tavosom a p. starostky
p. Huňavý – na budúci rok sa má robiť cesta v Zákostolskej ulici, mohli by ste popri tom
spraviť aj cestu okolo školy?
poslanec Ilenčík – zatiaľ žiadna úprava a oprava nie je dohodnutá, v prípade, že sa bude niečo
podobné robiť, budeme sa zaoberať aj týmto úsekom, v obci je asi 5 km takýchto ciest, ktoré
potrebujú opravu, všetko závisí od finančných prostriedkov
starosta – v pláne to máme, ale nevieme kedy
K bodu č. 3/2- plnenie uznesení:
Starosta obce informoval o splnených a trvajúcich uzneseniach (príloha č.3).
K bodu č. 3/3- protokol o reklamačnom konaní:
Starosta informoval o reklamačnom konaní u firmy Orange (príloha č. 4). Telefón vrátila,
faktúra za opravu bola stornovaná, mobilný internet bude zrušený tento mesiac.
K bodu č. 3/4- výsledky kontroly hygieny v ZŠ a MŠ:
Starosta: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave uskutočnil 17.3.2011 kontrolu
ZŠ, MŠ a ŠJ. V ZŠ neboli zistené žiadne nedostatky (príloha č. 5). V ŠJ a MŠ (príloha č. 6
a 7) boli zistené nedostatky. Niektoré sme odstránili ihneď, ostatné budeme riešiť cez letné
prázdniny.
K bodu č. 3/5 – zápis detí do MŠ:
Zastupujúca riaditeľka p. Današová – dnes máme zav jednej triede 21 detí. K 1.9.2011
odíde 6 predškolákov a prihlásených je 14 detí, z nich niektoré dvojročné. Aby sme ich všetky
mohli prijať, potrebujeme otvoriť druhú triedu.
poslanec Ilenčík – t. z. že potrebujem prijať ďalšiu učiteľku? Je z Vašej strany ochota
pristúpiť na cudzích stravníkov?
p. Današová – my so ŠJ nemáme nič spoločné, ale inak nemáme nič proti stravníkom. áno
pravdepodobné je aj prijatie novej pracovnej sily.
starosta – do kedy terba odpovedať, či prijímame všetky deti?
p. Današová – do 30 dní od zápisu
K bodu č. 3/6- príprava kultúrnych podujatí:
Starosta – Deň matiek oslávime v obci 8.5.2011. Vystúpia deti MŠ a ZŠ a skupina
Borovienka. Deň detí budeme robiť v spolupráci so ZŠ, radi privítame nové nápady.
K bodu č. 3/7 – informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (príloha č.8):
Pracovníčka OcÚ Mária Jurkasová určená starostom ako zodpovedná za sčítanie informovala
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov , ktoré sa uskutoční v máji 2011.
K bodu č. 3/8 – správca siete:
Starosta - nový správca siete sa nám neprihlásil. Z doplnených údajov poslanci nakoniec
vybrali za správcu siete firmu Lombard. (na základe predložených informácií a cenníku za
vykonávané služby)
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 – správca siete pre OcÚ firma Lombard
bola schválená.
K bodu č. 3/9 - schválenie poplatkov:
Starosta – niektoré správne poplatky obec vyberá zo zákona. Navrhujem stanoviť poplatok
v rámci interných predpisov OcÚ za: - fotokópie: 1 strana 0,10 € a 1 list 0,15 €
- za písomné potvrdenie alebo oznámenie vydané obcou: 1 strana 0,30 € a list 0,50 €. Taktiež
navrhla poplatok za vyhľadávanie dokladov. Na návrh poslanca Ilenčíka o tomto poplatku
budú rozhodovať neskôr, vzhľadom na to, že neboli pripravené podkladové materiály OU, na
základe, ktorých by sa mohli poslanci rozhodnúť a neboli súčasťou pozvánky.
Po diskusii poslancov boli schválené poplatky nasledovne:
- fotokópie: 1 strana 0,10 € a 1 list 0,20 €
- za písomné potvrdenie alebo oznámenie vydané obcou: 1 strana 0,30 € a list 0,60 €.
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 – navrhnuté poplatky boli schválené.
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K bodu č. 3/10 - Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2010 (príloha č. 9):
Účtovníčka p. Buchlová je PN, preto dostali poslanci podklady zoskenované.
poslanec Ilenčík – za 3.Q sme si príjmy a výdavky vysvetlili, rok je už uzavretý.
Z predložených materiálov by sme mali čerpať informácie skôr k tohtoročnému rozpočtu.
Vyzval poslancov o predloženie pripomienok k zmenám a návrhom rozpočtu
počas
nasledujúcich zastupiteľstiev (napr. sledovanie odberu a platbám za teplo, vodu, elektrinu
v MS a pod) P. kontrolórka konštatovala, že materiály už boli poslané na daňový úrad.
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: (DI, JT, DZ, JG, RU), zdržal sa: (LĎ, ĽJ), proti: 0 – príjmy
a výdavky k 31.12.2010 boli schválené.
K bodu 3/11 – Pošta v našej obci:
Starosta vyzval p. Jamricha, aby sa vyjadril k súčasnej situácii. Ľ.Jamrich poslal pošte list
a čaká na odpoveď.
Starosta – dňa 29.3.2011 boli zástupcovia Pošty na OcÚ, spísali zápis a 31.3.2011 nám zaslali
návrh zmluvy.
poslanec Jamrich – ich ponuka za nájom je smiešna, obec by nemala zaplatiť za prerábku
súkromnej firme
poslanec Ďuriš – pozreli si obidva priestory PZ?
starosta – áno, zasadačka viac vyhovuje, je menej nákladná oprava
poslanec Tomiš – nie je vyriešená situácia s p. Jamrichom a obec ide budovať,
starosta – z pošty dali stanovisko, že s p. Jamrichom už skončili, pretože sa nedohodli na
nájme
poslanec Ilenčík – navrhuje, aby prestavbu zaplatila Pošta a obec jej to odpočítala z nájmu.
Prečo obci ponúkajú 20 € a p. Jamrichovi ponúkli 33 € / m2
poslankyňa Zemková – treba vyčísliť práce, ktoré by sme mali vykonať
Po diskusii poslanci navrhli zjednať ešte jedno stretnutie s Poštou, kde by boli prítomní aj oni
a dohodli sa na podmienkach prenájmu.
K bodu 3/11 – rôzne:
Starosta:
- od 1.4.2011 príjme obec 1 aktivačného pracovníka, od 1.5.2011 dvoch alebo 3
pracovníkov na úpravu koryta potoka
- - z Kočína som zohnala lampu, máme na zastávke pripojenie elektiny,
- Info o poistke multifunkčného ihriska
- Info o platbe za účet obce, pokúsim sa znížiť tento poplatok
- Mládež si dala žiadosť o financie na klub a posilovňu za účelom zhodnotenie majetku
ktoré sú v správe a vlastníctve obce (príloha č.10), poslanec Ilenčík- starosta nech
skontroluje rozpočet a rozhodne
- informovala o upomienke od Ing. Hasicku (firma EKOSTA) o neuhradenej faktúre
z roku 2010 v sume 4 200€ s DPH. Pričom poslanci z predchádzajúceho obdobia
informovali, že o podobnej sume sme sa v minulosti bavili a schválili uhradenie
faktúry v minulosti. Starostke uložili, aby danú žiadosť o uhradenie preverila, či sa
nejedná o omyl zo strany p. Hasičku.
poslanec Ilenčík:
– kryty ČOV (6ks) nie sú zabezpečené, treba ich uzamknúť alebo oplotiť. Poslanci
súhlasia.
– na smetisko sa neustále vyváža bez dovolenia majiteľov pozemku, treba tomu
zabrániť, navrhuje dať vyrobiť a osadiť 3 rampy
– v lome za horným koncom zabezpečiť prekážky, aby sa tam nevyvážalo, žiada riešiť
danú situáciu a iniciuje stretnutie komisie životného prostredia v tejto veci v čo
najskoršom období tohto roku. Informoval, že obec môže byť opätovne pokutovaná,
tak ako v minulosti, pokiaľ obec nevyzve a nezabráni ďalšiemu vyvážaniu, ako aj
k náprave už vzniknutej situácie – upozorniť dotknuté strany (napr. info z mailu –
24.3.)
– finančná komisia schválila na svojom zasadnutí 27.3.2011 starostke nákup nového
softwaru
poslanec Uher:
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reklamovali sme už multifunkčné ihrisko ? Starosta – dosiaľ nie.

Zmena organizačného členenia OcÚ:
- na základe predloženého návrhu starostky obce, navrhnutého podľa zák. 369/1999 Zb.
§1 ods.2 , §3 ods.1, a §5 ods.1, poslanci schválili zmenu organizačného poriadku
OcÚ a určili vnútornú organizáciu (príloha č.11)
Hlasovanie: Prítomní: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 – správca siete pre OcÚ firma Lombard
bola schválená.
K bodu 3/12 – záver:
Starosta obec poďakoval prítomným za účasť.

UZNESENIE č. 3/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 1.4.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. Schvaľuje
1. overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. upravený program zasadnutia
3. vytvorenie 2. triedy v MŠ
4. plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2010
5. firmu Lombard ako správcu siete OcÚ
6. navrhnuté poplatky za fotokópie a potvrdenia
7. nový organizačný poriadok obce
B. Berie na vedomie
1. informácie starostu obce
2. interpelácie poslancov
3. informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
C. Ukladá
1. osloviť riaditeľa Ekoprogresu o riešenie ČOV
2. osloviť p. Prvého a p. Petušíka o vyjadrenie k problémom NBD
3. do 30.6.2011 dohodnúť s TAVOSom riešenie prípojok v obci a opravu ciest po
poruchách
4. cez letné prázdniny zrekonštruovať priestory MŠ a ŠJ
5. dohodnúť stretnutie starostu a poslancov so zástupcami Pošty
6. zistiť cenovú kalkuláciu predpokladaných prác na úprave PZ
7. k budúcemu OZ pripraviť stav účtov k 31.12.2010
8. reklamovať multifunkčné ihrisko
9. zistiť majiteľov pozemku lomu a smetiska
10. dať vyrobiť a osadiť (po dohode s komisiou verejného poriadku) 3 rampy pred
vstupom na smetisko
11. preveriť úhradu faktúry p. Hasičku
Overovatelia zápisnice:
Rudolf Uher

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

Ing. Ladislav Ďuriš

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

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

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 5.4.2011

4

