Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2013, ktoré sa
konalo o 18,30 hod. v mariášovej miestnosti KD.
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová. Privítala prítomné poslankyne
poslancov, a občanov -príloha č.1
Program zasadnutia bol predložený tak, ako bol zaslaný na pozvánke a tak bol schválený.
Prítomní: 4
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice : poslanec Ďuriš a poslankyňa Mičová
2. Voľba nového poslanca Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
1. Volí mandátovú komisiu v zložení: poslankyňa Gulová, poslanec Jamrich
Prítomní:4

Za:4

Proti:

0

Zdržal sa:0

2. Vymedzuje úlohu mandátovej komisie: preskúmať, či nastali zákonom stanovené podmienky
pre zánik poslanca neb. Františka Zimu a pre nastúpenie náhradníka p. Miroslava Veizera
Prítomní: 4

Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

3. Mandátová komisia po preskúmaní skutočností overila, že mandát poslanca Františka Zimu
zanikol dňom 10.10.2013 podľa zákona 369/1990 § 25, ods.2, písm j/ smrťou.
4. OZ v Dolnom Lopašove podľa ustanovenia § 51 ods. 2 zák. č.346/1990 Zb. o voľbách do
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje nastúpenie náhradníka p. Miroslava
Veizera po zániku mandátu poslanca neb. Františka Zimu
5. Mandátová komisia:
a/podľa zápisu volebnej komisie overila, že nastupujúcim náhradníkom na vyprázdnený
mandát poslanca po neb. Františkovi Zimovi je p. Miroslav Veizer
b/na základe čestného vyhlásenia náhradníka p. Miroslava Veizer overila, že nevykonáva
funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca /podľa § 11 ods. 2 písm. a/ až d/ zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a neskorších predpisov/
6. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove berie na vedomie:
a/ informáciu mandátovej komisie o splnení zákonných podmienok pre nástup náhradníka
p. Miroslava Veizera
Prítomní :4
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
b/že p. Miroslav Veizer zložil zákonom predpísaný sľub a stal sa 12.12.2013 poslancom
Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
Prítomní: 5
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:1
Nakoľko sa vyprázdnilo miesto predsedu komisie obchodu, služieb a verejného poriadku,
navrhla p. starostka poslanca Veizera na uvedené miesto. Hlasovanie poslancov
Prítomní:4
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa:0
Poslanec Veizer sa stal predsedom komisie obchodu, služieb a verejného poriadku, zároveň bol
určený ako člen inventarizačnej komisie OÚ s p. Zemkovou a p. Beblavou.
3. Kontrola plnenia uznesení – uznesenia splnené, až na zakúpenie meračov tepla na radiátory trvá; prekontrolovať podmienky zadania VO k múru cintorína, terasy KD, strechy KD –trvá,
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prepracovať smernicu o verejnom obstarávaní- trvá, nakoľko sme nedostali žiadne pripomienky od
poslancov
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Prítomní:4
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa:0
4. Žiadosť o vysporiadanie duplicitného vlastníctva – žiadosť p. Jarábika o vysporiadanie
duplicitného vlastníctva zapísaného v katastri na parc.č. E 2629/8- LV 1419, parc. č. E 2631/1- LV
1293, parc. č. E 2631/2 -LV 1899, a zároveň parc. č. C 2630 LV 900 o výmere 2100 m2. K problému
ako vlastníctvo poriešiť sa nevyjadril právnik, ktorého starostka o to požiadala. Navrhla, aby tento
bod bol presunutý na budúce zasadnutie OZ, až po vyjadrení právnika . Hlasovanie poslancov
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

5. Žiadosti o dotácie – organizácie, ktoré požiadali: JDS, Mariášový klub, Telovýchovná jednota,
Turistický oddiel. MĽK tiež požaduje zvýšenie, ale to už je zapracované v rozpočte. OZ berie na
vedomie žiadosti a výšku dotácií.
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

6. Zvýšenie pokladničného limitu – obecná kontrolorka navrhuje zvýšenie pokladničného limitu,
limit 1000 Eur prekročený, nakoľko sa dane vyberajú v hotovosti. OZ schválilo zvýšenie
pokladničného klimitu na 2000,- Eur
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

7. Návrh odmeny kontrolórovi obce
p. Kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na r. 2014. OZ ho bez pripomienok schválilo
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

Starostka - P. kontrolórka spolupracuje s obecným úradom, aj s Vami poslancami. Nakoľko tento rok
sme mali aj audit, navrhuje jej odmenu vo výške 260,- Eur, sú to peniaze, ktoré sú v rozpočte pre
kontrolnú činnost na r.2013. Hlasovanie poslancov
Prítomní:6

Za:0

Proti: 0

Zdržal sa:6

Odmena kontrolórovi nebola schválená.

8 . Finančné vysporiadanie medzi obcou D.L. a mestom Piešťany – poslanci dostali zmluvu a zoznam
žiakov, ktorí navštevujú centrum voľného času AHOJ. Výška je 16,- Eur mesačne za 3 deti. OZ schválilo
finančné vysporiadanie s mestom Piešťany za deti našej obce, ktoré navštevujú centrum voľného
času
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0
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Zdržal sa:0

9. Nájom v nebytových priestoroch obce – vyjadrenie stavebnej komisie uviedol p. Jamrich:
odporúčajú úpravu nájmu obecných priestorov od 1.1.2014 za účelom podnikania jednotne na 0,90
Eur/m2, zároveň doporučujú, aby si Masáže PETRA zriadili samostatné úhrady priamo dodávateľovi
plynu. Poslanci schválili doriešenie nájmu v nebytových priestoroch obce prerokovať na ďalšom
zasadnutí OZ. Hlasovanie poslancov
Prítomní:6

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa:1 / LĎ/

Uvoľnený byt v bytovom dome bol podľa poradovníka ponúknutý p. Čejteiovi, nakoľko oň nemal
záujem, byt bol po splnení všetkých požiadaviek obce pridelený v poradí ďalšiemu žiadateľovi p.
Kostolanskému.
10. VZN č. 26/2013 o odpadoch – VZN je prepracované spoločnosťou, ktorá sa tomu už niekoľko
rokov venuje. Bolo potrebné VZN prepracovať, je o triedení a nakladaní s odpadom ktorý sa v obci
vytvorí. Poplatok za odpad vyberaný od občanov je za všetky tieto odpady, ktoré sa v obci tvoria.
poslanec Ďuriš – pripomienky a otázky k VZN , ktoré VZN nemenili.
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

VZN bolo schválené bez zmeny, tak ako bol zverejnený návrh VZN dňa 19.11.2013

11. Rozpočet obce na rok 2014
Doplnený bod –žiadosť mamičiek detí v MŠ
p. starostka – poslala všetkým poslancom žiadosť mamičiek detí MŠ, ktorá bola doručená
oneskorene, doplnenie rozpočtu pre 1 učiteľku MŠ, tak aby boli v MŠ 4 učiteľky
Ing. Leščinská – ťažko vysvetliť deťom, ktoré musia ísť po obede domov, že prečo
p. riaditeľka Ganevová – zákon nedovoľuje počet detí v triedach tak, ako je to v našej MŠ, pokiaľ sú 2
triedy mali by byť 4 učiteľky
poslanec Ďuriš – na školstvo dávame 33% z rozpočtu obce. V obci je podľa posledného sčítania
obyvateľov viacej starších ľudí, ako mladých. Žiadosť mamičiek prišla až po predložení rozpočtu. Bude
potrebné zvýšiť školné, nakoľko sa inde pohybuje od 10-20 Eur
p. Kováčová - ZŠ pokryje svoje finančné potreby prostriedkami, ktoré dostane ako normatív
stanovený priamo z min. financií, tzv. prenesené kompetencie, z rozpočtu obce nie je financovaná
Ing. Leščinská – chýba zverejnenie na obecnom webe pozvánka aj návrh rozpočtu obce
kontrolórka Zimová – koľko môže byť počet detí v jednej triede ?
poslanec Tomiš – keď sa nahlasoval počet detí na šk. r. 2013/14, MŠ nahlásila počet zapísaných detí,
predložila 2 možnosti pracovných úväzkov pedagogických zamestnancov pri otváraní šk. r.
2013/2014. Poslanci vybrali jednu , ktorá bola lepšia
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poslanec Jamrich – som za to, aby v MŠ bol plný stav detí, nie, aby som videl to, že platíme 4 učiteľky
a detí v škôlke ide na vychádzku len zopár
p. Beblavý – treba pozerať na to, že pokiaľ nebudú deti v MŠ, potom nebudú ani v ZŠ a tým bude
obec na rozvoji upadať
Ing. Leščinská – rozpočet nie je zverejnený, tiež poukázala na položky, ktoré nemusia byť, keď obec
nemá peniaze; aj športovci majú v rozpočte vysokú dotáciu
poslanec Jamrich – peniaze, ktoré ako poslanec som dostal, som daroval MŠ, podotýkam, koľko dala
mamička Leščinská MŠ, ktorá nám odmenu vyčítala
OZ zobralo na vedomie žiadosť mamičiek detí MŠ o začlenenie do rozpočtu
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

p. starostka ozrejmila niektoré položky v rozpočte, hlavne investičné zámery: zberný dvor - 5 % účasť
na nákup multifunkčného stroja; rekonštrukcia námestia- dotácia na vypracovanie štúdie; nákup
prevádzkových strojov do ŠS; ČOV - prípravná fáza; 620. výročie obce – príprava monografie, vyzvala
poslancov, aby sa vyjadrili k rozpočtu. Požiadala o zmenu v rozpočte, vyhovieť žiadosti mamičiek detí
v MŠ, ona by videla financie presunúť z položky úpravy námestia. Rozpočet pripomienkoval poslanec
Ďuriš.
Položky v rozpočte vo výdajovej časti sa menili nasledovne:
Účet 221-01 116 642 001 01

rozpočet 700,00

zvýšené na 1200,00

Účet 221-09 116 611 000 00

rozpočet 26202,00

zvýšené na 29611,00

Účet 221-09 111 621 000 00

rozpočet 2954,00

zvýšené na 3294,00

Účet 221-09 111 625 001 00

rozpočet 413,00

zvýšené na 460,00

Účet 221-09 111 625 002 00

rozpočet 4136,00

zvýšené na 4613,00

Účet 221-09 111 625 003 00

rozpočet 236,00

zvýšené na 264,00

Účet 221-09 111 625 004 00

rozpočet 886,00

zvýšené na 988,00

Účet 221-09 111 625 005 00

rozpočet 295,00

zvýšené na 329,00

Účet 221-09 111 625 007 00

rozpočet 1403,00

zvýšené na 1865,00

Účet 221-08 100 642 001 00

rozpočet 9600,00

ponížené na 7000,00

Účet 221-08 200 637 004 00

rozpočet 10000,00

ponížené na 8000,00

Účet 221-08 200 637 004 01

rozpočet 2000,00

ponížené na 1500,00

Zmeny v príjmovej časti, ktoré bude v rozpočte potrebné urobiť, sa môžu urobiť v rozpočtovom
opatrení v bežnom roku.
Stanovisko k rozpočtu vyjadrila p. kontrolórka. Rozpočet je vyrovnaný, viacročný programový
rozpočet na r.2015 - 2016 je len informačný, nie je záväzný. Kontrolórka doporučila rozpočet na r.
2014 schváliť a programový rozpočet zobrať na vedomie. Poslanci OZ schválili rozpočet na r.2014
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Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

Viacročný programový rozpočet na r.2015 – 2016 OZ zobralo na vedomie
Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

12. Pripomienky a názory občanov :
Prítomný právnik sa zúčastnil zasadnutia s účelom zastupovania p. Jarábika vo veci duplicitného
vlastníctva. OZ už o tejto veci jednalo, požiadalo právnika o vyjadrenie, ale nakoľko sa k tomu právnik
ešte nevyjadril, bod sa preložil na budúce zasadnutie. Zástupca p. Jarábika sa pýtal, či tam obec dačo
plánuje, ako duplicitné vlastníctvo vysporiadať. Odpoveď p. starostky: so všetkým predajom aj
nájmom musí súhlasiť OZ, všetko sa dorieši až po vyjadrení právnika, ktorý obci vysvetlí ako ďalej.
13.Rôzne
13.1. Zníženie poplatku za webhostingové služby– starostka uviedla koľko nás tieto služby stáli
v minulosti a aká je cena na r.2014. Zníženie je o 35,60 Eur ročne. OZ berie na vedomie informáciu za
webhostingové služby
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
13.2. Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod – z TAVOS nám doručili technické
podmienky pripojenia na vodovod, aké náležitosti musí spĺňať vovovodná šachta a všetko ohľadom
zapojenia vodovodu. OZ zobralo na vedomie technické podmienky pripojenia vodovodu
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
13.3. Rekonštrukcia a úprava brehov Lopašovského potoka – Povodie Váhu začalo s úpravou potoka
na základe našej žiadosti, a z dôvodov nedostatku financií až koncom novembra. Pokračovať budú
podľa počasia, až bude možné práce vykonávať. Jednotlivé výustia do potoka budú urobené podľa
technických noriem.
Obec berie na vedomie informáciu o úprave brehov potoka.
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
13.4. GP na oddelenie pozemkov –
a/ po zameraní a vytýčení geometrickým plánom č. 177-151/2013 je pozemok p. Vlkoviča o výmere
39 m2 v ceste, ktorú užíva obec. Túto časť ponúka p. Vlkovič na predaj, alebo aj riešiť nájomnou
zmluvou. Riešiť sa bude na budúcom zasadnutí, treba sa zamyslieť za akú cenu. OZ zobralo na
vedomie informáciu o geom. pláne a následnom možnom riešení pozemku
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
b/ dali sme zamerať pozemok,ktorý má slúžiť pod Zberný dvor, je to v stredisku PD, oproti firme PPS.
OZ zobralo na vedomie informáciu
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
13.5. Informácia o sľube obciam pridať viac peňazí– informácie sú pravdivé, obciam skutočne prišli
podielové dane inak, ako bolo naplánované v rozpočte, bolo ich viac, tie obec už do konca roka
nevyčerpá, presunú sa do rezervného fondu. OZ zobralo na vedomie informáciu
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
13.6. Informácie o programe a zabezpečení osláv 620. výročia 1. písomnej zmienky o obci –
program už začala tvoriť p. starostka spolu s poslankyňou Gulovou, návrh je takto: začať sa môže
v piatok sprievodom z námestia do KD, tam premietaním filmu o obci, vystúpením deti z tanečného
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krúžku, výstava obrazov Jožka Vrbovského. V sobotu vystúpenie domácich speváckych súborov a z
blízkeho okolia, ak postačia financie, možno divadlo, ktoré navrhla p. Zimová. OZ berie na vedomie
informáciu o programe osláv
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
13.7. Zmluva s EKO-LED - víťaz verejného obstarávania na verejné osvetlenie, zmluva musí byť
podpísaná do 30 dní, treba sa rozhodnúť či podpísať zmluvu alebo zrušiť verejné obstarávanie. Pokiaľ
ho chceme zrušiť, treba uviesť dôvod zrušenia. OZ sa dohodlo, že o tomto rozhodne na
mimoriadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční začiatkom januára 2014.
14. Diskusia
– pripomienka poslanca Ďuriša - návrh, aby za vypracovanie zápisnice pracovníčka Ocú nemala
finančné prostriedky za zápisnicu, lebo sa zasadnutia nezúčasťňuje, dať ako bod hlasovania do
budúceho zasadnutia. Model na základe, ktorého sa doteraz vyplácala odmena za zápisnicu bol
myslený ako bonus pre zapisovateľa, ktorý je priamo na zastupiteľstve.
- poslankyňa Gulová: aký bude úväzok učiteľky v MŠ, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam,
rozpísať organizáciu času učiteliek v MŠ tak, aby bola MŠ v prevádzke od 7,30 hod do 16,30 hod
-poslanec Jamrich – vyjadril nespokojnosť nad prácami na KD, múre cintorína, opakovane sa robia tie
isté chyby
OZ poverilo p. Zimovú o preverenie faktov voči zmluve: Preberanie zmluvy o dielo ako prebehlo, či
je písomný zápis o prebratí diela, stavebný denník, či bola zaplatená posledná faktúra pri prácach na
terase KD, múre cintorína a strechy KD.
15 . Záver
P. starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a zaželala prítomným pekné prežitie vianočných
sviatkov.

UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
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Uznesenie č. 9/2013/A:
A.
berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení
Prítomní:4

Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

2. informáciu mandátovej komisie o splnení zákonných podmienok pre nástup náhradníka p.
Miroslava Veizera
Prítomní:4
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
3. že p. Miroslav Veizer zložil sľub a stal sa poslancom obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
Prítomní:4
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
4. zníženie poplatku za webhostingové služby
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0

Zdržal sa:0

5. technické podmienky pripojenia občanov i práv. osôb na verejný vodovod
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
6. rekonštrukcia a úprava brehov Lopašovského potoka
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:0

7. a/GP na oddelenie pozemkov
Prítomní: 6
Za:6

Proti:0

Zdržalsa: 0

7. b /GP na zberný dvor
Prítomní: 6

Proti: 0

Zdržal sa:0

8. informáciu o sľube obciam pridať viac peňazí
Prítomní:6
Za:6
Proti:0

Zdržal sa:0

Za: 6

10. informáciu o programe a zabezpečení osláv 620. výročia obce
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
11. Žiadosť o začlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu na mzdu ďalšieho pedagogického
pracovníka v MŠ
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0 Zdržal sa:0
12. Programový rozpočet na dva roky
Prítomní: 6
Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

13. Výsledky VO na verejné osvetlenie – pokračovanie alebo zrušenie VO s firmou Eco-led, presúva
sa na ďalšie OZ
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.9/2013/B:
B.
schvaľuje:
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1. program zasadnutia
Prítomní:4

Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

2. rozpočet na r. 2014
Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa: 0

3. VZN č.26/2013 o odpadoch
Prítomní:6
Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

4. zvýšenie pokladničného limitu na od 1.1.2014 na 2000,- Eur
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
5.že, nájom v nebytových priestoroch obce sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ
Prítomní: 6
Za:5
Proti:1/LĎ/
Zdržal sa:0

Uznesenie č. 9/2013/C:
C.
neschvaľuje:
1. návrh odmeny kontrolórovi obce
Prítomní: 6
Za:0

Proti:

0

Zdržal sa:6

Uznesenie č. 9/2013/D:
D.
volí:
1. mandátovú komisiu v zložení poslankyňa Gulová a poslanec Jamrich
Prítomní: 4
Za:4 Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č. 9/2013/E:
E.
vymedzuje:
1. úlohu mandátovej komisii, či nastali zákonom stanovené podmienky pre zánik poslanca p.
Františka Zimu a pre nastúpenie náhradníka p. Miroslava Veizera a jeho zloženie sľubu
Prítomní: 4
Za:4 Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 9/2013/F:
F.
vyhlasuje:
1. nastúpenie náhradníka p. Miroslava Veizera po zániku mandátu poslanca p. Františka Zimu
Prítomní: 4
Za:4 Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č. 9/2013/H:
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G.

poveruje:

1. poveruje p. kontrolórku o prekontrolovanie podmienok zmluvy opravy KD a múru cintorína
Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Ďuriš

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

p. Eva Mičová

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

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
Starosta obce
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