Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.5.2013, ktoré sa konalo
o 18,00 hod. v budove Požiarnej zbrojnice.
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce PaedDr. Hana Madrová, privítala všetkých prítomnýchpríloha č.1 Program zasadnutia zmenila nasledovne: v 2. bode doplniť prezentáciu LED verejného
osvetlenia, v bode Rôzne: doplniť žiadosť o zníženie vstupného za prenájom Multifunkčného ihriska
a informáciu o dotácii zo ŠR na opravu chodníkov
Zmenený program OZ schválený: Prítomní: 7 Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
Overovatelia zápisnice sú: poslanec Ilenčík a poslankyňa Mičová
2. Prezentácia LED verejného osvetlenia- previedol p. Stanko a p. Rezbárik z firmy GREP:
vysvetlili technické parametre nového osvetlenia, výrobcu svietidiel, financovanie formu úveru pri
dotácii z fondov, úsporu energie po zrealizovaní výmeny svietidiel, 10- ročnú záruku, návrh celkového
osvetlenia obce
3.
Kontrola plnení uznesení – uznesenia splnené, úlohy stavebnej komisie budeme
riešiť nasledujúcich bodoch, nesplnený bod uznesenie OZ č.2/2013/H/2 -poveruje stavebnú komisiu :
projektová vizualizácia terasy kultúrneho domu v dvoch možnostiach
4. Návrh VZN č.25 o financovaní MŠ a školských zariadení – príloha č.2
Poslanec Ilenčík – požiadal o vysvetlenie prílohy ku VZN. Nastalo polemizovanie poslancov o výške
určenia %. Záleží na OZ koľko % z nákladov schváli. OZ navrhlo, aby v prílohe bolo schválené 100%
na náklady MŠ, ŠS, ŠK podľa pridelených finančných prostriedkov z podielových daní
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
Starostka informovala OZ o počte žiakov v MŠ. Na budúci školský rok sú dve alternatívy –príloha
č.4: nechať 1 triedu s 2 učiteľkami, alebo prijať deti všetky – 2 triedy s 3 učiteľkami s tým, že po
obede mamičky na materskej dovolenke si deti zoberú domov
Poslanec Tomiš - už pred mesiacom sme mali informáciu o počte detí prihlásených do MŠ.
Konštatoval, že nebolo potrebné čakať s oznámením pre rodičov o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do
škôlky až do najbližšieho zastupiteľstva, nakoľko z prihláseného množstva detí nevyplýva žiadne
riziko dodatočných nákladov.
Poslanec Jamrich: aj keď je počet detí na dve triedy, bol by potrebný výkaz koľko detí je denne v MŠ
OZ schválilo alternatívu č.2: 2 triedy s 3 učiteľkami a poobede deti mamičiek na materskej dovolenke
si mamičky deti prídu zobrať
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
5. Návrh na financovanie nákladov obyvateľov obce v CVČ príloha č.3
Máme v CVČ v Piešťanoch umiestnené 2 deti, pokiaľ obec nepodporí CVČ, platby budú musieť
uhradiť rodičia detí. Jedná sa o sumu 63,24 EUR na osobu. Príspevok na 2 deti v CVČ bol schválený
Prítomní: 7
Za:6 Proti: 0
Zdržal sa:1 (DI)
6. Plnenie príjmov a výdavkov k 30.4.2013 príloha č.5
Poslanec Ilenčík - k príjmom a výdavkom pripomienky nemá, pripomienku mal k zostatkom
na účtoch, chcel ako predseda finančnej komisie vedieť zostatky, hlavne rezervný fond, o ktorom sa
bude ešte jednať. Žiadosť zaslal emailom 15.5.2013 v ktorom píše: “si prosí zaslať ( najlepšie ešte
pred začiatkom) ohľadom stavom na účtoch, stav rezervného fondu, a potom odhadovanú plochu
poškodených plôch chodníkov a ciest, respektíve odhadovanú sumu potrebnú na rekonštrukciu“. P.
starostka informácie o chodníkoch a cestách nedodala z dôvodu zrušenia bodu programu, ktorý o tom
pojednával. Na zasadnutí ústne oboznámila so stavom rezervného fondu. Poslanec Ilenčík: podklady
však podľa neho neboli pripravené. OZ berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov k 30.4.2013
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
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7.Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 príloha č.6
P. kontrolórka predniesla svoj plán kontroly, poslanci OZ-( LĎ) doplnili do jej úloh 5. úlohu:
kontrolou plnenia úloh z registra úloh raz za 3 mesiace
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
8.Výročná správa za r.2012 príloha č.7
Výročná správa bola poslancom doručená, Poslanci OZ nemali pripomienky. OZ zobralo na vedomie
výročnú správu za r.2012
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
9.Menovanie nových členov a predsedu komisií, menovanie poslanca na zvolanie OZ
p. starostka – prečítala návrh na doplnenie predsedu komisie a nových členov komisií- príloha č.8
Do návrhovej komisie boli doplnené poslankyne Mičová a Gulová. V rámci inventarizačnej komisie
boli presunuté p. Zemková, p. Mačicová a doplnené p. Piešťanská, E. Mičová, M. Koláriková, M.
Beblavá. Novým predsedom komisie obchodu, služieb a verejného poriadku sa stal poslanec Zima,
doplnená M. Jurkasová. Do komisie bytovej, výstavby a životného prostredia bola doplnená
J.Máčalková, do komisie kultúrnej, sociálnej a zdravotnej bola doplnená poslankyňa Mičová
Prítomní: 6
Za:6 Proti: 0
Zdržal sa:1 (EM)
Poslancom, ktorý je menovaný na zvolanie OZ sa stal poslanec Ďuriš
10.Pripomienky a názory občanov
- p. Vašková: prezentovala žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska. Je problém s miestnosťou na
stretávanie sa pre JDS, sobášna miestnosť je na poschodí a schody dôchodcom robia problémy,
žiada prístupnejšiu miestnosť; M. Nejedlík má na ceste zaparkovaný vrak, žiada upozorniť p. M.
Nejedlíka na odstránenie vraku. OZ zobralo na vedomie, p. starostka sa bude týmto problémom
zaoberať
11. Správa o kontrolnej činnosti za r.2012 príloha č.8
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2012 vypracovaná kontrolórkou obce bola bez pripomienok. OZ
súhlasí s kontrolnou činnosťou za r.2012
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
12. Správa auditora príloha č.9
Je neverejná, bola vypracovaná certifikovaným auditorom. OZ berie na vedomie správu auditora
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
13. Záverečný účet obce- hodnotiaca správa- príloha č.10
Správa k záverečnému účtu obce, kontrolórka súhlasí so záverečným účtom obce. OZ súhlasí so
stanoviskom, hodnotiacou správou obecnej kontrolórky
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
14. Návrh na zvýšenie úväzku kontrolóra- príloha č.10
Doterajší úväzok kontrolórky obce je 5 hod. týždenne, t.j. 0,134 úväzku. P kontrolórka si podala
žiadosť o zvýšenie úväzku, nakoľko jej práca je časovo náročná a doterajší pracovný úväzok na
všetky práce nie je dostačujúci. Žiadosť na zvýšenie 7,5 hod. týždenne na 0,2 úväzku. Hlasovanie
poslancov OZ
Prítomní: 7
Za:4 Proti: 0
Zdržal sa:3 (ĽJ, DI, LĎ)
15. Rôzne
15.1. Vybavený multifunkčný stroj zadarmo – obec mala v rozpočte peniaze na multifunkčné
zariadenie financie, starostka vybavila multifunkčný stroj- na kopírovanie, skenovanie a tlačenie
dokumentov, dostali sme ju zdarma, platiť sa bude poplatok nájom len za počet vytlačených strán,
ktorý slúži na uhradenie servisných prác zariadenia
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15.2. Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu – vklad bytového domu do katastra
nehnuteľností prebehol, bytový dom je na katastri zapísaný
15.3. Žiadosť o zníženie vstupného na Multifunkčné ihrisko- OZ schválilo poplatok za
multifunkčné ihrisko dôchodcom domácim so 100 % zľavou, dôchodcom mimo trvalého pobytu
v našej obci so zľavou 50%
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
15.4. Termíny zasadnutí OZ - ustanovené boli dátumy 4.7.2013, 20.9.2013, 13.12.2013. OZ berie
na vedomie dátumy zasadnutí
Prítomní: 6, neprítomný Ľ.J. Za:6 Proti: 0
Zdržal sa:0
15.5. Informácia o dotácii na opravu miestnych komunikácií – obec obdržala so ŠR 2069,66 Eur
na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce. V tejto sume p. starostka zadala
cenovú ponuku na firmu, ktorá nám výtlky na cestách opraví. OZ berie na vedomie.
Prítomní: 7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
15.6. Cintorín
p. starostka -plot na cintoríne už je v kritickom stave, približne v dĺžke 30 m.
Poslanec Ilenčík
–– sa pýtal na situáciu s ozvučením cintorína, aký je stav chladiaceho zariadenia, zeleňou na
cintoríne, s havarijným stavom múra a doporučuje sa touto problematikou zaoberať a riešiť,
prefinancovať by sa dané položky dali z prenájmu pozemkov a budov PD
P. starostka – zmluva na prenájom je pripravená, čakám, keď by sme chceli zberný dvor, počítam
s výmenou pozemku s PD, na zakúpenie nového chladiaceho zariadenia obec nemá vyčlenený
dostatočný počet finančných prostriedkov, v rozpočtovom opatrení bude sa môcť toto zariadenie
zakúpiť
OZ doporučuje zistiť cenovú ponuku na opravu múru cintorína, poveruje tým obecný úrad
16. Diskusia
p. starostka
– dobrovoľný hasičský zbor je plne nefunkčný, požiadala som firmu, ktorá príde pozrieť požiarne
vozidlo, je nepojazdné. Bola by som rada, keď je nefunkčné, aby garáž sa vyprázdnila
- preverenie otváracích hodín Pohostinstva u Martina, otváracie hodiny boli schválené OZ, sú v
poriadku
Poslanec Ilenčík:
- vyhlásiť odstránenie štrku pred domami a neporiadku za domami občanov
- návrh, aby podklady k obec. zastupiteľstvu chodili na 1 krát a od jednej pracovníčky
Poslanec Ďuriš:
- v akom stave je výroba informačných plagátov do domácností ? Odpoveď p. starostky: nachystané
sú, čakám na doplnenie informácií, ktoré požadujem, aby tam boli zverejnené
- žumpy pri bytovom dome natekajú, treba prísť na koreň veci, aká voda sa do nich dostáva okrem
odpadovej. Odpoveď p. starostky: reklamácia žumpy bola zaslaná na PD, požadujem aby doložili
certifikát a následne vyriešenie natekania spodnej vody
- výzva na odpadové hospodárstvo: p. starostka: tu sa jedná o nebezpečné odpady, výzva je pre nás
neaktuálna
- LED osvetlenie dnešná ponuka bola dobre prezentovaná
- stavebná komisia sa stretla na obhliadku lámp, v časti od školy po bufet doporučuje výložníky,
nakoľko sa všetky lampy nachádzajú v záhradách. Jedná sa v II. etape o výmenu 17 +10 lámp;
v dolnej časti od ZŠ po bufet a na fundiskách
- stavebná komisia doporučuje prehĺbiť kanál pri PD, zanesené rúry vyčistiť
– stavebná komisia posúdila reálny a právny stav pozemku p. Vlkoviča. Komisia doporučuje, že cesta
môže byť posunutá 1-1,5 metra do brehu, ostatný pozemok cesty, ktorý sa posunúť nedá, obcou
odkúpiť
- stavebná komisia doporučuje zabezpečiť priestor proti poškodeniu okolo telefónnej skrine
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17. Záver P. starostka poďakovala za pozornosť a účasť na zasadnutí.
UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.5.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 3/2013/A:

A.

berie na vedomie:

1. kontrolu plnení uznesení
2. berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov k 30.4. 2013

Prítomní: 7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

Proti:0

Zdržal sa:0

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

3. správu o kontrolnej činnosti

Prítomní: 7

Za:7

4. výročnú správu za r.2012

Prítomní: 7
5. správu auditora

Prítomní: 7

6. záverečný účet obce za r.2012

Prítomní: 7

Za: 7 Proti: 0

Zdržal sa:0

7. informáciu z Min. dopravy , pôšt a telekomunikácií o dotácii na opravu chodníkov vo
výške 2069,- Eur
8. termíny zasadnutí OZ: 4.7.2013, 20.9.2013, 13.12.2013

Prítomní: 6

Za: 6 Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.3/2013/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia

Prítomní: 7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

2. VZN č.25 o financovaní MŠ a školských zariadení
Prítomní: 7 Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
3. financovanie nákladov obyvateľov obce v CVČ v sume 63,24 Eur/ občana

Prítomní:7

Za: 6 Proti: 0

Zdržal sa: 1 (DI)

4. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013

Prítomní:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa:0

5. zvýšenie úväzku kontrolóra na 0,2

Prítomní: 7

Za: 4(FZ,JG,EM,JT) Proti:0 Zdržal sa:3 (DI,LĎ,ĽJ)

6. predsedu komisie obchodu, služieb a verejného poriadku p. Františka Zimu

Prítomní:7

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:1 (EM)

7. člena komisie obchodu, služieb a verejného poriadku p. Máriu Jurkasovú
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Prítomní:7

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:1 (EM)

8. člena komisie bytovej, výstavby a životného prostredia p. J. Máčalkovú

Prítomní:7

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:1 (EM)

9. . člena komisie kultúrnej, sociálnej a zdravotnej p. Evu Mičovú

Prítomní:7

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa:1 (EM)

10. V MŠ alternatívu č.1 = 3 učiteľky a prijatie všetkých detí do MŠ
Prítomní:7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
11. cenník multifunkčného ihriska: 50 % zľava pre cudzích dôchodcov, 100% zľava pre
dôchodcov občanov našej obce
Prítomní:7
Za:7 Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 3/2013/C:
C.
poveruje:
1. obecný úrad zadaním cenovej ponuky na opravu múra pri cintoríne
Overovatelia zápisnice:
p. Eva Mičová

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

Ing. Dušan Ilenčík

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

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

Zapísala: Beblavá 24.5.2013
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