Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.5.2012, ktoré sa konalo
o 19,00 hod. v budove požiarnej zbrojnice.
1. P. starostka privítala poslancov OZ, kontrolórku a prítomných občanov.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ilenčík, Ing. Ďuriš, p. Uher. Požiadala o doplnenie programu
zasadnutia. Do programu bol doplnený bod č.3 –riešenie dotácií súboru Orchidea, Jednoty
dôchodcov, oprava strechy KD. Overovatelia zápisnice - p. Jamrich a Ing. Tomiš.
Hlasovanie poslancov: Prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa : 0 - overovateľia zápinice a
program zasadnutia s doplnením schválený.
2. Uznesenia OZ boli splnené až na ukončenie doskokových plôch na detskom ihrisku,
zistenie cenových ponúk, je zadané na webový dopyt , stále ešte prichádzajú ponuky.
- Pamätná tabuľa J. Klimovi bola vyrobená a osadená vďaka aktivite p. Ľ. Petušíka a p.
starostky, dokonca výrobca ju bezplatne daroval.
- Cenové relácie na vybavenie všetkých domácností na separovaný odpad sú cca 22 Eur jedna
smetná nádoba, x 3 (len 3 komodity sa separujú) = 66 Eur na jednu domácnosť. Pri kontrole
vývozu smetných nádob sme zistili, že občania majú spolu 63 nádob na podomový odpad
navyše. Dávam to do pozornosti, aby ste rozmýšľali nad tým, čo urobiť. Je to ročne mnoho
ton odpadu navyše.
- Pletivo na ihrisko je zakúpené, oprava osvetlenia na ihrisku sa urobí, zistila som firmu
z Rakovíc, ktorá má ešte lepšie ceny za opravy ako z Trnavy.
P. starostka konštatovala, že uznesenia splnené, až na tieto 2, ktoré stále trvajú.
3. Informácie:
a) na zasadnutí MNH , chceli sme znížiť členský poplatok, ale zmena nebola odhlasovaná.
Zostáva 1 Euro na občana. Akcie MNH: na Prašníku 14.7.2012 opekačka, plánuje sa zvoz
občanov autobusom, rybárske preteky na Čerenci, v septembri mal by ť prejazd cyklotrasou
z našej obce, ale nakoniec štart bude z Veľkých Kostolian. Na zasadnutie Mikroregiónu
prišiel pán z chránenej dielne z Piešťan, ktorý ponúkol výrobky, ktoré oni vlastnoručne
vyrábajú a dali by sa použiť ako darček ku dňu matiek, dôchodcom alebo aj deťom.
b) informácia o odpadovom hospodárstve, to už bolo povedané, niektoré rodiny majú 1
nádobu navyše, no našla sa aj taká, čo mala 3 navyše.
c) p. Ilenčík plánuje ukončiť nájom za byt nad Ocú. Ako byt je to veľmi drahé, v minulosti
OZ schválilo 250 Eur + energie. OZ zmenilo nájom obecného bytu od 200-160 Eur + energie,
podľa dohody dĺžky nájmu, na podnikanie zostáva 100,- Eur + energie
Hlasovanie poslancov: Prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa : 0 - zmena ceny nájmu bytu
Ocú schválená
4. Žiadosti a sťažnosti
a) Výbor TJ doručil žiadosť ohľadom dotácie na ubytovanie futbalistov z Chorvátska
p. Ilenčíková – je to už 4 krát, čo sa stretnú naši futbalisti s Chorvátmi, je to stretnutie
futbalistov na medzinárodnej úrovni s reprezentáciou našej obce v zahraničí. TJ potrebuje
financie na to, aby sme ich mohli u nás ubytovať.
p.starostka - žiadajú 1000 Eur, ale nie je to plánované v rozpočte, treba z nejakej položky
presunúť, chce presunúť aspoň 500 Eur a ostatné potom, keď bude prítomná finančná
komisia. Treba urobiť rozpočtové opatrenie, inak nemôžeme financie poskytnúť.
p. Zimová – nemohlo by sa použiť z položky prevádzka úradu - výpočtová technika?
p. Jamrich - Dotáciu im môžeme odhlasovať a rozpočtové opatrenie nech vyrieši finančná
komisia. Ja s odsúhlasením problém nemám.
Ing. Tomiš – nech sa použijú peniaze z TJ a potom požiadať o zvýšenie dotácie pre TJ.
p. starostka – musia mať financie zaistené, aby nevznikli problémy s ubytovaním.
OZ doporučilo použiť finančné prostriedky vo výške minimálne 500 EUR z rozpočtu TJ, za
účelom ubytovania hostí z Chorvátska.

b) žiadosť Jednoty dôchodcov na požiadanie p. starostky uviedla p. Vašková. Potrebujú
skrinku na materiály, obec ju zabezpečí. Priestorom na stretávanie dôchodcov bude sobášna
miestnosť, ktorá nie je využitá. OZ žiadosti dôchodcov vyhovelo. Jednota dôchodcov ponúkla
aj služby pre obec, plánuje uskutočniť brigádu na upratovanie cintorína.
c) Žiadosť ŠS pri MŠ v našej obci o nákup materiálu. P. starostka uviedla, že nákup na
začiatku roka už robila. Požiadala vedúcu ŠS p. Jakubcovú, aby ozrejmila svoju žiadosť na
materiálové dovybavenie a dokúpenie vecí do ŠS. Tá apelovala, že stravníkov je veľa
a v budúcom roku má byť ešte viac, vybavenie stravovne postupne odchádza, inventár sa
rokmi opotreboval. Najviac potrebujú robot na mixovanie, strúhanie, mletie. P. Jamrich sa
spýtal ako je to s financovaním ŠS. Odpoveď p. starostky: Všetky MŠ sú dotované obcami
a mestami, bez nich by neprežili, sú stratové.
Po rozprave sa OZ rozhodlo, že je potrebné najskôr zistiť cenové relácie el spotrebičov
a predložiť ich na budúcom zasadnutí na schválenie.
d) Strecha KD potrebuje rekonštrukciu – opravu, v rozpočte financie nie sú na to určené.
Zateká , aj dažďové zvody sú zlé, stekajú po omietkach. Obavy sú z veľkých dažďov, vtedy
dažďová voda začne pretekať do vnútra KD. Strechu obhliadol p. Belák a spísal, čo všetko
najnutnejšie je pre opravu strechy potrebné. Návrh Ing. Tomiša – pokiaľ nie sú peniaze
v rozpočte na opravu vyčlenené, dať za úlohu finančnej komisii zistiť, či sa peniaze na opravu
nájdu.
e) žiadosť p. Pašeka o odvedenie dažďovej vody od susedov, pretože im zateká do pivnice.
Navrhujem stavebnej komisii, aby zistila zhodnotenie situácie na mieste, dohodnúť sa na
stretnutí.
f) žiadosť o vyriešenie susedského sporu medzi p. M. Pašekom a p. Chromiakom. Sami sa
dohodnúť nemôžu, navrhujem ich stretnutie na Ocú
5. ŠFRB nám poslal list, v ktorom žiada o záložné právo na bytový dom, tak ako to vyplýva
zo zmluvy z r.2006. Obec už pozemok má zavkladovaný na Správe katastra, ale záložná
zmluva bude môcť byť spísaná, až keď bude nájomný dom zapísaný na LV, žiadosť sme už
poslali.
Žumpa k bytovke nemôže ísť cez drobnú stavbu, musí byť zmena dokončenia stavby cez
stavebné povolenie, ale k tomu zase potrebujeme zápis budovy na LV. Po zápise do katastra
budeme konať v obidvoch veciach.
6. Plnenie príjmov a výdavkov za 1.štvrťrok 2012 – pripomienky p. Ďuriša vysvetlila p.
Zemková a on to poslal všetkým poslancom.
7. Pripomienky a názory občanov:
- Ing. Kabela: čistička je už nefunkčná? Ing. Tomiš – toľko sme sa s touto problematikou
zapodievali, viem, že cez zimu ju ťahali do fekálu, bolo tam všetko možné, čo tam nepatrí.
- Mgr. Gulová: ako je to s multifunkčným ihriskom, je jamové a nespôsobilé na tenis. P.
starostka – reklamáciu som podala ešte cez zimu, prišli, vykonali opravu, a stav je znovu tak
istý. Je znovu podaná reklamácia , dúfajme, že na 2-krát to opravia lepšie. P. Jamrich: je tam
slabé podložie.
8. VZN o ochrane a sociálnej kuratele dieťaťa – pokiaľ je dieťa v detskom domove, obec by
mala zo zákona prispievať na 1 dieťa 90,- eur mesačne, po dĺžke 1 roku pobytu v detskom
domove. V domove máme 2 deti. Obec musí doplácať na takých rodičov, ktorí sa o dieťa
nestarajú. Pokiaľ by sa vytvorili podmienky, aby sa deti mohli vrátiť domov, vtedy by sme
nemuseli na deti prispievať. Po mnohých pripomienkach a úvahách p. starostka požiadala
o hlasovanie poslancov za VZN. Hlasovanie poslancov: Prítomní: 4, za: 0, proti: 0, zdržal
sa : 4 - VZN o sociálnej kuratele a ochrane detí nebolo schválené.
9. Diskusia:- Ing. Tomiš: chcel som hovoriť o detskom ihrisku v Špačinciach, na doskokoch
majú obrubníky, dali tam štrk, bolo by vhodné sa ich spýtať koľko na to vynaložili
finančných prostriedkov.

10. V závere p. starostka poďakovala všetkým za riešenie pripomienok. Budúce
zastupiteľstvo musí byť do konca mesiaca júna, treba schváliť záverečný účet obce. Stretneme
sa vo štvrtok 21.6.2012 o 19,00 hod.

UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.5.2012
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 4/2012/A/1:
Schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodu pripomienok a názorov občanov a
overovateľov zápisnice Ing. Tomiša a p. Ľ. Jamricha
Uznesenie č. 4/2012/A/2:
Schvaľuje sumu vo výške 200-160 Eur mesačne za prenájom bytu nad obecným úradom ako
bytový priestor, na podnikanie zostáva 100,- Eur mesačne
Uznesenie č. 4/2012/B – doporučuje:
1. použiť finančné prostriedky vo výške minimálne 500 Eur z účtu TJ za účelom ubytovania
hostí z Chorvátska
2. dovybaviť svadobnú miestnosť v KD materiálom podľa potrieb klubu Jednoty dôchodcov
3. zistiť cenové relácie spotrebičov do Školskej stravovne a predložiť ich na schválenie na
budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
4. finančnej komisii prehodnotiť obecný rozpočet s ohľadom na potreby opravy strechy
kultúrneho domu
5. starostke a stavebnej komisii osobnú návštevu p. Kičinu a p. Pašeka J. na základe sťažnosti
ohľadom susedských vzťahov
6. zorganizovať stretnutie p. Chromiaka a p. Pašeka na obecnom úrade za účelom urovnania
susedského sporu v čo najbližšom možnom termíne
Uznesenie č. 4/2012/C – berie na vedomie:
1. plnenie uznesení
2. ukončenie nájmu nebytových priestorov nad obecným úradom
3. odpoveď ŠFRB na výzvu na zriadenie záložného práva
4. plnenie príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2012
5. stav riešenia ČOV nájomného bytového domu
Uznesenie č.4/2012/D - neschvaľuje
1. VZN o sociálnej kuratele

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Tomiš

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

p. Ľubomír Jamrich

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

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

Zapísala Mária Beblavá, dňa 5.6.2012

