Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 3.2.2012
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 určila zapisovateľku: Máriu Beblavú
Starostka určila overovateľov zápisnice: poslanec Tomiš, poslanec Uher
K bodu č. 3:
Starostka požiadala o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2)..
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, RU, ĽJ, LĎ, FZ) za: 6, proti: 0, zdržal sa:0 – program zasadnutia
bol schválený
K bodu č. 3/1- plnenie uznesení:
Starostka informovala poslancov, že snaha o opravu čističky odpadov na bytovom dome je neúspešná.
S vedúcim pracovníkom výroby čističky viackrát telefonovala a urgovala, ale podľa jeho vyjadrenia
pre reklamáciu čističky chýbajú potrebné veci ako sú: prevádzkový denník, odborne spôsobilý
pracovník, vyhodnotenie, likvidácia kalu, mnohé iné potrebné doklady a aj projektová dokumentácia
nie je úplne v poriadku. Nefungujú dúchadlá, oprava by bola zložitá, p. Mičo by možno dodal
náhradné diely ale nevie sa či by sa to vôbec oplatilo. Vyjadrenia poslancov:
Poslanec Uher – dá sa ešte vôbec čistička opraviť? Je to už 3-ročný problém.
Poslanec Jamrich - telefonoval s p. Mičom, čítal hodnotenie čističky, sú veľmi zlé a firma Ekoprogres
je rada, že čističku predali. Nakontaktoval sa na pána z firmy Aqatec, ktorý sľúbil, že 6.2.2012 príde
na obhliadku našej čističky a vyjadrí sa. Ich čističky fungujú bez problémov. Apeluje aj na oplotenie,
alebo dajaké zabezpečenie krytu čističky, aby neprišlo k nejakému nešťastiu.
Poslanec Tomiš – budeme ešte s p. Mičom jednať? Pri vyhovujúcom počasí je tiež potrebné vyčistiť
zberaciu jamu v rohu ihriska, je zanesená, mechanizmy na vyčistenie by sa v obci našli.
Poslankyňa Gulová – pokiaľ nie sú potrebné papiere, reklamácia ČOV je neopodstatnená.
Poslanec Ďuriš – tiež sa pokúsi zohnať názor odborníka, ktorý by mohol pomôcť, počkáme na
odborníkov a po 6.2.2012 sa rozhodneme
K bodu č. 3/2 – Rozpočtové opatrenie č.1/2012
Starostka – požiadala o hlasovanie za rozpočtové opatrenie č.1/2012. Jedná sa o presun finančných
prostriedkov vo výške 13 000 z programu 5 1 komunikácie na program 3 6 požiarna zbrojnica. Presun
je z dôvodu financovanie novej pošty.
Poslanec Ďuriš – 15.12.2011 sme presúvali položku -11 500€ z kapitoly rekonštrukcia PZ (jej stav po
úprave 0€) na kapitolu Chodníky 3000€ (jej stav po úprave 3000+11 500 = 14 500€).
a teraz v rozpočtovom opatrení č1/2012 je suma vyššia v hodnote 13 000 €.
V skratke prezentoval pre ostaných poslancov a prísediacich závery zo stretnutia stavebnej komisie
pani starostky a pani kontrolorky zo dňa 28.1.2012, kde bola diskusia o rekonštrukcii PZ. Podľa
informácií pani kontrolórky v zmysle zákona par.102 zákona č.25/2006 Z.z/ v prácach na prerábke
požiarnej zbrojnice na poštu pochybenie nie je, verejné obstarávanie bolo v poriadku (priloha 3) .
Odpoveď p. starostky – faktúry už sú viacej ako 12 000 Eur + hydrant
Poslanec Jamrich – na verejnom zhromaždení p. starostka povedala že zmluva s poštou je podpísaná.
A bolo aj povedané, že po podpísaní zmluvy sa začne s prácami. Znovu informoval prítomných, že
takto jednostranne podpisanú zmluvu má aj on.
Starostka – Podpísaná zmluva zatiaľ je len mnou a odoslaná na podpis Slovenskej pošte. S prácami sa
začalo preto, lebo od mesiaca marec 2012 sa chce pošta sťahovať do nových priestorov.
Poslanec Tomiš – zopakoval otázku, ktorú položil predseda finančnej komisie na stretnutí finančnej
a stavebnej komisie konanej dňa 28.1.2012 v priestoroch Obecného úradu starostke, keďže vtedy na
ňu neodpovedala. Spýtal sa jej, či je presvedčená o tom, že postupovala správne vo všetkých
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záležitostiach týkajúcich sa prestavby Požiarnej zbrojnice na Poštový úrad, prípadne či sme spoločne
schopní sa poučiť z vyskytnutých sa chýb.
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ, DI): 7, za: 3(J.G., R.U., J.Z.), proti: 2(Ľ.J., L.Ď),
zdržal sa:2(D.I., J.T.) – rozpočtové opatrenie č.1/2012 nebolo schválené

K bodu č. 3/3 – Pripomienky a postrehy občanov
p. Pápež – hydrant v kultúrnom dome je nefunkčný. Hasiace prístroje sú finančne nákladné, bolo by
potrebné zistiť tlakovou skúškou v akom stave je celé potrubie. OZ doporučuje zistiť funkčnosť
potrubia hydrantu tlakom vzduchu.
p. Zimová – Školský ranný autobusový spoj prichádza neskoro do Chtelnice, žiaci meškajú na
vyučovanie. Odpoveď starostky: autobus začal premávať z dolnej časti obce, pokúsime sa však
o nápravu skoršieho odchodu z našej obce.
p. Vašková – má naša obec zmluvu s pohrebnou službou ? Odpoveď: nie, obec nie je v tomto zmysle
zazmluvnená.
K bodu č. 3/4 – Rôzne
Starostka
– Uvažujem nad zmenou spoločnosti vo vývoze odpadov. Doteraz nám to robí Marius Pedersen.
Firma ASA nám ponúka lepšie ceny vývozov. Do separovaného zberu by sa zberali okrem
plastových fliaš aj tetrapaky a plechovky. Od 1.2.2012 som zmluvu s Marius Pedersen
vypovedala, výpovedná doba je 6 mesiacov. Bude pracovné stretnutie starostov a Marius
Pedersen, uvidíme aké ponúknu ceny.
– Rada starostov SÚS zvýšila úväzok p. Miklíkovej, pribudne jej spracovanie cestnej dopravy
a pozemné komunikácie, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia a vodné hospodárstvo.
– V podielových daniach nám poukázali v januári viacej finančných prostriedkov, ako mali, vo
februári to bude o to menej
– V marci končí paušál na obec pre starostu, pôvodne bolo 122,39 Eur, ušetrila som a po pol
roku som na výpisoch 101 Eur a teraz sú ponuky na okolo 50 Eur.
– ZŠ v našej poslala žiadosť o dotáciu časti nákladov na plavecký výcvik, požadujú 120,- Eur.
Je to len na zaplatenie bazéna, cestu - autobus si hradí ZŠ.
OZ odporučilo uhradiť žiadanú sumu .
- Žiadosť ZŠ o zrušenie školskej knižnice. Knižnica nespĺňa kritéria školskej knižnice.
OZ odsúhlasili zrušenie školskej knižnice v Základnej škole v Dolnom Lopašove s tým, že
prípadné nepotrebné knihy pre žiakov aby sa nezničili, ale presunuli ich do MĽK.
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ, DI): 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 – zrušenie
knižnice v ZŠ bolo schválené
- pre predaj obecných pozemkov p. Vlkovičovi a p. Jamrichovi, ktoré už boli odsúhlasené OZ
v minulosti, musí byť zverejnený zámer 14 dní na úradnej tabuli obce a ohodnotené súdnym
odhadcom. Vyvesené to je, a odhadca príde ohodnotiť. V uzneseniach OZ o predaji nie je
jednotná cena za m2.
- PD v našej obci užíva naše pozemky 12300 m2, a tiež 2 budovy. Po dohode s predsedom
družstva príde odhadca. Tiež budova súpisné č.38 je majetok obce, sú v nej garáže priľahlých
občanov bytoviek. Dávam na zváženie, čo s týmto majetkom urobiť.
- Vyzvala obecnú kontrolórku, aby uviedla svoj plán na 1.polrok 2012.Návrh plánu obecnej
kontrolórky na 1. polrok 2012 - príloha č.4- bol schválený.
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ, DI): 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 –plán obecnej
kontrolórky bol schválený
K bodu č. 3/5 – Diskusia
Starostka - čo teraz s poštou? V rušnej diskusii ani jeden názor poslancov OZ túto otázku nevyriešil.
Poslanec Ďuriš –ak bude podpisaná zmluva aj so strany Slovenskej pošty a tým bude zmluva platná
navrhol mimoriadne OZ a znovu prerokovanie rozpočtoveho opatrenia na presun finačných
prostriedkov pre rekonštrukciu PZ.
Poslankyňa Gulová – V MŠ chýbajú ešte skrinky, ktoré tam dal p. Jamrich, či ich tam dáme dorobiť.
Poslanec Jamrich – Nie je problém skrinky dorobiť, keď dá p. starostka objednávku.
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K bodu č. 3/6 – Záver
Starostka stanovila termín budúceho OZ na 12.4.2010.

UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.2.2012
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 1/2012/A/1:
Schvaľuje program zasadnutia
Uznesenie č. 1/2012/A/2:
Neschvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2012
Uznesenie č. 1/2012/A/3:
Schvaľuje zrušenie školskej knižnice v Základnej škole v Dolnom Lopašove
Uznesenie č. 1/2012/A/4:
Schvaľuje plán obecnej kontrolórky na 1. polrok 2012
Uznesenie č. 1/2012/B – berie na vedomie:
1. informácie starostu obce o možnosti zmeny vo vývoze PDO, zvýšení pracovného úväzku p.
Miklíkovej, o podielových daniach, o znížení paušálu pre mobilný telefón, o žiadosti ZŠ k plaveckému
výcviku, o predaji obecných pozemkov p. Vlkovičovi a p. Jamrichovi, o užívaní pozemkov a budov
PD Dolný Lopašov
2. interpelácie poslancov a starostu obce
3. prizvanie odborníka na posúdenie ČOV
4. vyriešenie pozemkov a budov v užívaní PD
Uznesenie č. 1/2012/C - navrhuje:
1. finančné podporenie plaveckého výcviku pre ZŠ sumou 120,-€
2. prešetrenie času odchodu ranného školského autobusového spoju z našej obce
Uznesenie č.1/2012/D - doporučuje
1. Preskúšanie vodovodného potrubia KD natlakovaním vzduchom

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jaroslav Tomiš

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

Rudolf Uher

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

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce
Zapísala Mária Beblavá, dňa 8.2.2012
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