Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2013, ktoré
sa konalo o 19,00 hod. v Požiarnej zbrojnici.
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová, privítala prítomných poslancov a
občanov -príloha č.1 Program zasadnutia bol bez zmeny schválený.
Prítomní: 6 Za:6 Proti: 0
Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice sú: poslanec Tomiš a poslankyňa Gulová
2. Verejné osvetlenie v obci – všetky dostupné dokumenty ohľadom verejného osvetlenia poslancom
boli doručené mailom. Kompletnú ponuku dostala obec od firmy Grep. P. starostka uviedla technické
parametre osvetlenia a možnosti splátok na úver. Zatiaľ nemá cenovú ponuku na návrh poslanca
Tomiša – osvetlenie chodníka v dolnej časti obce. Tam by muselo byť stavebné povolenie, a to mohol
sa nedá v tomto kalendárnom roku vybaviť.
Na návrh poslanca Tomiša poslanci odpovedali postupne na otázky p. starostky ohľadom VO, ktoré
poslala mailom: Koľko etáp, ako financovať.
Za finančnú komisiu, poslanec Ilenčík po telefonickom dohovore s poslancom Ďurišom by doporučili
leasing, prepočítali možnosti financovania a dospeli k tomu, že tento spôsob financovania je
najvýhodnejší. Poslanec Tomiš navrhol dať verejné obstarávanie, osloviť tiež firmu p. Zuzica, aby za
rovnakých podmienok boli viaceré cenové ponuky.
Osvetlenie kostola – rozprava o doručenej cenovej ponuke, v momentálnej dobe nie sú na tento účel
vyčlenené financie
Osvetlenie cintorína – naťahovať tam el. vedenie, finančne náročné, zistiť cenové ponuky na solárne
osvetlenie
OZ poverilo stavebnú komisiu vypracovaním zadávacích podmienok pre konkurenčné ponuky
v zmysle ponuky od firmy GREP pri dodržaní všetkých technických noriem. Výmena verejného
osvetlenia bude realizovaná v jednej etape na leasing (ročnými splátkami), ktorých súčet nepresiahne
7522,- Eur, čo predstavuje ročnú platbu obce za el. energiu, údržbu a výmenu svietidiel. Preveriť či je
už nainštalované verejné osvetlenie firmou Jankovec v zmysle platných noriem. Preveriť podmienky
pri presune svietidiel firmou GREP.

Prítomní:6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

3. Rôzne
p. starostka:
3.1. COOP Jednota – informácia o oprave fasády na budove Coop Jednoty prišla na základe žiadostí,
ktoré boli zaslané obcou a pravdepodobne aj občanmi členmi Coop Jednoty. Nová fasáda by mala byť
žltej farby, dokončená do 31. júla 2013
Ing. Tomiš- pripomienka na komín, ktorý v minulosti držala železná obruč. Je veľmi vysoký,
v prípade pádu by mohol spôsobiť veľké nešťastie .OZ doporučuje napísať Coop Jednote o opravu
komína
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3.2. Revízne správy v Základnej škole – na základe toho, že ZŠ je vysunutým pracoviskom CZUŠ
vo Vrbovom, prišli z Inšpektorátu bezpečnosti práce na kontrolu, zistili drobné chyby. Obec musela
dať vypracovať nové technické správy a chyby odstrániť. OZ berie na vedomie informáciu o kontrole,
revíznych správach a odstránení nedostatkov na ZŠ
Prítomní:6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3.3. Monografia obce a zadelenie úloh k spolupráci- návrh na vytlačenie monografie obce pripraví
p. Klčo, tak ako sme hovorili na predošlom zasadnutí, už má aj z minulosti napísané niekoľko strán
a vyzvala p. starostka všetkých k spolupráci. Pán Kubiš, ktorého oslovila p. starostka, sa ohlásil a
ponúkol vypracovanie monografie ako prvý, bol zamietnutý. Zadelenie úloh na naplnenie monografie:
D. Lopašov od roku 1898 po súčasnosť – p. starostka
Školstvo- p. riaditeľ Belica
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Spoločenský život, spolky, organizácie v obci- poslankyňa Gulová, vedúca knižnice p. Ilenčíková
Šport – poslanec Tomiš
Pamiatky v obci – kvalitne odfotí poslanec Ilenčík
Pripravíme nejaké reprezentačné veci s obecným znakom, drobnosti, na ktoré použijem financie
z reprezentačného fondu. Prosím vás všetkých o pohľadanie starých fotografií, ktoré už by sa mohli
postupne zhromažďovať
OZ berie na vedomie informáciu o monografii obce a zadelení úloh k spolupráci

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

3.4. Riešenie ďalšej činnosti DHZ v obci – prehliadka hasičského auta, odborník konštatoval, že
oprava vozidla už je neúnosná, auto je nefunkčné, doporučuje ho odpredať. Stretnutie členov DHZ
s týmto súhlasí. Za získané financie sa zakúpi nové čerpadlo, ktoré by bolo potrebné v obci v prípade
krízovej situácie, členovia DHZ požadujú aj zakúpenie monterkového oblečenia. OZ berie na vedomie
informáciu o DHZ a predaji, resp. vyradení hasičského vozidla.
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3.5. Rozpočtové opatrenie č.1/2013 - Presun finančných prostriedkov vo výške 600 Eur z programu
2.1. prevádzka úradu na program 3.4. cintorínske služby, zakúpenie chladiaceho katafalku do domu
smútku. Rozpočtové opatrenie bolo podľa zákona vyvesené v obecnej vitrínke.
OZ berie presun financií na vedomie.
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3.6. Informácia o zakúpení prenosného ozvučovacieho zariadenia – obec zakúpila ozvučovacie
zariadenie na ozvučenie svojich akcií,( pokiaľ bude chcieť p. farár) môže ho zapožičať na cintorín pri
pohreboch, tak isto môže byť použité aj pri iných akciách. Predajca zariadenia sľúbil, že nám pošle
cenovú ponuku aj na pevné ozvučenie cintorína. OZ berie na vedomie:
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3.7. Odpoveď Ing. Koštála na prehliadku potoka – odpoveď na žiadosť na opravu brehov potoka,
z Povodia Váhu, ktoré má potok v správe, uviedli, že opravu dlažobných kociek by financovali len
v tom prípade, keby boli samovoľne z brehov popadané. Pri obhliadke toku bolo zistené pomerne
veľké množstvo výustí z rodinných domov, pričom ani jedno vyústenie nie je urobené správne. Preto
v okolí každého vyústenia je dlažba brehového opevnenia narušená a v niektorých prípadoch sa
začínajú už objavovať brehové nátrže. Za účelom zachovania stability opevnenia a zabezpečenia jeho
plnej funkčnosti je potrebné poškodené miesta opraviť. Jedná sa o opravu náročnú na ručnú prácu,
ktorú im ich kapacity nedovoľujú realizovať v roku 2013. Opravu brehového opevnenia Lopašovského
potoka zaradia do plánu dodávateľských opráv v roku 2014. Preto pred realizáciou opravy požadujú
preveriť opodstatnenosť všetkých súčasných výustí a rozhodnúť o ich legalizácii alebo zrušení. OZ
berie na vedomie odpoveď Ing. Koštála
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
3.8.Žiadosťz Enviromentálneho fondu – odpoveď znie, že na požadovanú dotáciu
z Enviromentálneho fondu na projekt „ Energeticky hospodárna budova MŠ“ zatiaľ nie sú finančné
prostriedky, pokiaľ by k naplneniu prostriedkov prišlo z predaja emisíí, žiadosť je evidovaná a budeme
o tomto vyrozumení. OZ berie na vedomie:
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
4. Diskusia
p. Jamrich
– chce doriešiť žiadosť p. Gajdošíka. P. starostka konzultovala problém s Ing. Ištvanovičom, ona
prísľub na financovanie projektu dala
-ako je to s p. Vlkovičom? P. Vlkovič súhlasí s odkúpením, zmluvy nie sú zatiaľ pripravené
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p. Ilenčík
- nedostal zápisnicu, bola doručená len overovateľom. Odpoveď p. starostky: v rámci rokovacieho
poriadku, nie je povinnosť posielať všetkým. OZ obdrží Rokovací poriadok na úpravu a doplnenie

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

p. Zima
- na smetisko sa stále vyváža odpad, kto má kľúče. Odpoveď p. starostky: obec, ale nespratníci sa
nepolepšia, niekoľkokrát už vylomili zámok na rampe, vždy ju dáme opraviť
p. starostka
- už dostala nejaké cenové ponuky na strechu KD, opravu cintorína, úpravu autobusovej zastávky.
Potrebuje súhlas OZ, aby mohla urobiť verejné obstarávanie, z dôvodu toho, že sú to financie nad
7000,- Eur.
Po dlhšej diskusii OZ schválilo:
začiatok (zahájenie) verejného obstarávania starostkou obce na opravu strechy a terasy KD
z prostriedkov vyčlenených z rezervného fondu

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

zahájenie verejného obstarávania starostkou obce na opravu múru cintorína

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- Eur na opravu múru cintorína

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

OZ doporučilo odsunúť investície spojené s opravou verejného priestranstva v okolí
autobusovej zastávky na budúci rok
5 . Záver P. starostka poďakovala za účasť na zasadnutí.
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UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.6.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 5/2013/A:

A.

berie na vedomie:

1. informácia o schválenej kalkulácii COOP Jednota na opravu fasády a uskutočnenie opravy do
31.7.2013

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

2. informáciu o kontrole, revíznych správach a odstránení nedostatkov na ZŠ
3. informáciu o cenovej ponuke na vysvietenie kostola a osvetlenie cintorína

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

4. informáciu o monografii obce a zadelení úloh k spolupráci
D. Lopašov od roku 1898 po súčasnosť – p. starostka
Školstvo- p. riaditeľ Belica
Spoločenský život, spolky, organizácie v obci- poslankyňa Gulová, vedúca knižnice p. Ilenčíková
Šport – poslanec Tomiš
Pamiatky v obci – kvalitne odfotí poslanec Ilenčík

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

5. riešenie ďalšej činnosti DHZ v obci o odpredaji požiarneho vozidla a z takto získaných financií
zakúpiť nové čerpadlo

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

6. rozpočtové opatrenie č.1/2013 vo výške 600,- Eur z programu 2.1. verejná správa na program 3.4.
cintorínske služby – zakúpenie chladiaceho zariadenia

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

7. odpoveď Ing. Koštála po obhliadke potoka, nesprávne urobených výustí do potoka, ktoré narúšajú
stabilitu kociek na brehoch potoka, o možnosti opravy z Povodia Váhu po odstránení a oprave výustí
na náklady občanov

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

8. oznámenie Enviromentálneho fondu k projektu „ Energeticky hospodárna budova MŠ“, čaká sa na
prísun financií na ŽP za predaj emisií, žiadosť je naďalej administrovaná

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.5/2013/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia

Prítomní: 6

2. začiatok (zahájenie) verejného obstarávania starostkou obce na opravu strechy a terasy KD
z prostriedkov vyčlenených z rezervného fondu

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

4

Zdržal sa:0

3. zahájenie verejného obstarávania starostkou obce na opravu múru cintorína

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

4. použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- Eur na opravu múru na cintoríne

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 5/2013/C:
C.
poveruje:
1. stavebnú komisiu:
- vypracovaním zadávacích podmienok pre konkurenčné ponuky v zmysle ponuky od firmy GREP pri
dodržaní všetkých technických noriem. Výmena verejného osvetlenia bude realizovaná v jednej etape
na leasing (ročnými splátkami), ktorých súčet nepresiahne 7522,- Eur, čo predstavuje ročnú platbu
obce za el. energiu, údržbu a výmenu svietidiel. Preveriť, či je už nainštalované osvetlenie firmou
Jankovec v zmysle platných noriem. Preveriť podmienky pri presune svietidiel firmou GREP.

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 5/2013/D:
D.
doporučuje:
1. do 31.7.2013 obecnému úradu preveriť cenové ponuky na solárne svietidlá na osvetlenie cintorína

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

2. obecnému úradu do budúceho zasadnutia OZ požiadať o opravu komína na budove Jednoty ( jeden
nie je fixovaný obručou)

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

3. do budúceho zasadnutia OZ doplniť Rokovací poriadok OZ v Dolnom Lopašove. Prvé doplnenie
vykoná starostka obce a následne bude RP OZ zaslaná zástupcovi starostu. Ten zabezpečí distribúciu
ostatným poslancom na doplnenie

Prítomní:6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Overovatelia zápisnice:
Ing. Tomiš

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

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

Mgr. Gulová ....................................
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