Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.6.2014, ktoré sa
konalo o 18,00 hod. v Požiarnej zbrojnici.
1. Schválenie programu, určenie overovateľov - Zasadnutie OZ otvorila starostka obce
PaedDr. Hana Madrová, privítala prítomných poslancov a občanov -príloha č.1 Program
zasadnutia doplnený do 7. bodu- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014; do bodu
č.8 doplnené –Hodnotiaca správa k záverečnému účtu
Prítomní: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,ĽJ, LĎ/ Za: 5 /ĽJ,JG,EM,MV,ĽJ /
Proti: 0 Zdržal sa: 1 /LĎ/
Doplnený program zasadnutia OZ schválený
Overovatelia zápisnice sú: poslanec Ilenčík a poslankyňa Mičová
2. Kontrola uznesení –uznesenia z minulého zasadnutia splnené. Uznesenie č.3/2014/E
bod č. 1 a bod č.2 trvajú. OZ berie na vedomie plnenie uznesení
Prítomní: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Za: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
3. Dotácie - Žiadali sme 5 dotácií, obec obdržala tri
a) 300,- Eur od TSK na monografiu z príležitosti osláv obce
b) 5 tis Eur od MŽP SR – Enviromentálny fond na zlikvidovanie čiernej skládky odpadov na
hornom konci, 5% nákladov musí mať obec, prebieha verejné obstarávanie a je potrebných
mnoho dokumentov na zúčtovanie dotácie, do 30.6. je potrebné ju vydokladovať
c) 144 894,- Eur od MŽP SR – Enviromentálny fond na nákup techniky k zbernému dvoru,
tiež potrebných 5% finančných prostriedkov obce, stroj do zberného dvora použijeme pri
vývozoch či už separovaných alebo iných odpadov.
OZ berie na vedomie informáciu o dotáciach
Prítomní: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Za: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
4. Plnenie príjmov a výdavkov k 30.5.2014 - obdržali poslanci na pripomienkovanie,
pripomienkoval len poslanec Ilenčík, v tom znení, že pre krátkosť času a veľkého rozsahu
zaslaných dokumentov, nestíhal prekontrolovať. OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu
k 30.5.2014
Prítomní: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Za: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
5. Správa auditora– prítomným prečítala starostka obce
Poslanec Ilenčík - Audit prebehol v poriadku, nie je možné však povedať, že všetko je tak, ako
má byť, pri platbách a potrebných dokladoch prác na cintoríne, streche a terase KD.
Kontrolórka Zimová – pokiaľ majú poslanci OZ pripomienky a nesúhlasia so správou auditora,
môžu si uplatniť výhrady pri záverečnom účte. OZ berie na vedomie správu auditora.
Prítomní: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/
Za: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
6. Výročná správa obce
Poslanec Ilenčík – na otázky ohľadom položiek a nejasností mu zodpovedala p. Zemková.
Vysvetlila, prečo je hospodársky výsledok mínusový a v rozpočte je prebytok. OZ berie na
vedomie výročnú správu obce
Prítomní: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Za: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu + návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2014
Kontrolórka Zimová – súhlasí so záverečným účtom, všetky položky prerátala, sumáre sedia.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Prítomní: 7 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI, JT/ Za: 6 /ĽJ,JG,EM,MV,JT,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 1/LD/
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 - uviedla p. Zimová, kontrolórka obce.
Vymenovala plánované kontrolné úlohy. OZ schválilo plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2014
Prítomní: 7 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI, JT/ Za: 7 /ĽJ,JG,EM,MV,JT,DI, LĎ/ Proti: 0 Zdržal sa: 0
8. Záverečný účet obce + hodnotiaca správa k záverečnému účtu
Poslanci znovu otvorili platby za práce: múr cintorína, terasa a strecha KD. Vyjadrili nesúhlas
s postupom reklamácie a právnym riešením tejto záležitosti. Platby boli vykonané bez
požadovaných dokumentov. OZ doporučilo záverečný účet obce schváliť s výhradami na
základe uznesenia zo dňa13.2.2014 č.2/2014/D bod č. 2
Prítomní: 7 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI, JT/ Za: 6 /JG,EM,MV,JT,DI, LĎ/ Proti: 0 Zdržal sa: 1 / ĽJ/
9.Rekonštrukciu námestia – bola spracovaná štúdia, ktorá bude daná na pripomienkovanie
občanom. Plánová je nová autobusová zastávka-čakáreň, ktorá bude oproti zastávky smerom
na Chtelnicu. Uzatvorenie cesty v časti od hostinca po kostol, výsadba stromčekov, lavičky,
všetko tak, aby to tvorilo námestie. Celý projekt musí byť schválený odborom dopravy a tiež
Slovenským vodohospodárskym podnikom. OZ berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii
námestia.
Prítomní: 7 /ĽJ,JG,EM,MV,LD,DI, JT/ Za: 7 /ĽJ,JG,EM,MV,JT,DI, LĎ/ Proti: 0 Zdržal sa: 0
10.pripomienky a názory občanov
p. Mnešický – v pozvánke na oslavy 620. výročia obce je plánovaná slávnostná sv. omša,
prišiel požiadať, či môže obec nejako prispieť na obed po slávnostnej omši. OZ súhlasí
s príspevkom na nákup potravín a občerstvenia na obed.
11. VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Poslanec Ilenčík – stretla sa finančná komisia, ktorá sa zaoberala návrhom menovaného VZN.
Odsúhlasila zmeny v poplatkoch nasledovne:
§ 2 - časť 1- MŠ výška príspevku
Bod a) dieťa do troch rokov 20 Eur
Bod b) dieťa od troch rokov 11 Eur
Bod c) sa ruší
§ 4- časť 3 –výška príspevku Školská jedáleň
Režijné náklady na 1 mesiac 2 Eurá
§ 5 –Spoločné a záverečné ustanovenia
Doplniť bod:
Výška príspevku sa každý rok valorizuje podľa miery inflácie zverejnenej podľa Štatistického
úradu SR, v najbližšom nasledujúcom mesiaci po zverejnení informácie o miere inflácie.
Vypočítaný príspevok sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov t.j. 0,10 Eur. V prípade deflácie
je výška príspevku ako v predchádzajúcom roku.
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OZ schválilo VZN č. 27/2014 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou
Prítomní: 6 /ĽJ,EM,MV,LD,DI, JT/ Za: 4 /MV,JT,DI, LĎ/ Proti: 0 Zdržal sa: 2/ĽJ,EM/
Finančná komisia doporučuje Rade školy pri MŠ, založiť, za účelom získania finančných
prostriedkov, Občianske združenie na zlepšenie úrovne poskytovaných služieb deťom.
Starostke obce doporučuje zabudovať samostatné merače na vodu, plyn a el. energiu
a v spolupráci s vedúcou školskej jedálne zvýšiť kapacitu stravovne.
12. Rôzne
12.1.- Občianske združenie Holeška
Starostka obce informovala o založení Občianskeho združenia Holeška. Stanovy boli
doručené všetkým poslancom. Združenie sa zakladá ako prostriedok na uľahčenie získavanie
dotácií z Eurofondov pre veľké skupiny obyvateľov
12.2.- Prenájom KD
Spoločnosť Radio-LAN, spol. s r.o. žiada od obce súhlas – podpísanie zmluvy na zriadenie
vysielacieho zariadenia internetového pripojenia na strechu KD. Nájom navrhli 150,- Eur
ročne.
OZ súhlasí s uzatvorení zmluvy o nájme strechy KD na osadenie zosiľovacieho zariadenia.
Prítomní: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/
Za: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
12.3.- Tvorba úspor deťom v domove
Detský domov nám poslal upozornenie o nezaplatení finančného príspevku na tvorbu úspor
deťom v domove. Obec vytvorila podmienky na možný návrat deťom, tým že pridelila ich
otcovi nájomný byt. Vyjadrenie právničky k tvorbe úspor: aj keď otcovi bol pridelený byt,
nemá to vplyv na skutočnosť zániku platby na tvorbu úspor, táto môže byť zrušená len
právoplatným rozhodnutím súdu a to v prípade: zrušenia ústavnej starostlivosti,
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, alebo umiestnením do rodinného prostredia. OZ berie na
vedomie zákonné podmienky tvorby úspor deťom v detskom domove.
Prítomní: 5 /JT,EM,MV,LD,DI/
Za: 5 /JT,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
12.4.- Pozemky obce
Obec má na liste vlastníctva parc. č. 2627/29. Pozemok je v zastavanom území obce vhodný
na výstavbu rodinného domu. Prišli dve žiadosti na odkúpenie menovanej parcely do
osobného vlastníctva. Nakoľko jeden zo žiadateľov parcelu má v dlhodobom užívaní, obec ho
vyzve k doloženiu dokladov, ktoré s tým súvisia. OZ berie na vedomie informáciu
o žiadostiach na odkúpenie pozemku a doporučuje vyzvať žiadateľa p. Fratriča o predloženie
dokumentov
Prítomní: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/
Za: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
12.5.- TAVOS
Obec vyžiadala z TAVOSu dokumenty požadované uznesením OZ. Máme Stanovy TAVOSu
a Rozhodnutie o privatizácii z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Poslanec Jamrich - to nie sú dostatočné doklady na zistenie majetkového podielu
a vlastníctva obce v TAVOSe, treba požiadať na Okresnom súde v Trnave o zakladaciu listinu,
zistiť vlastnícky vzťah k vrtu a vodovodu a preveriť v susednej obci, akým spôsobom
nadobudli správu vodovodu do vlastníctva obce
OZ doporučuje požiadať na Okresnom súde v Trnave o zakladaciu listinu, zistiť vlastnícky
vzťah k vrtu a vodovodu, preveriť, akým spôsobom nadobudli správu vodovodu do
vlastníctva obce v susednej obci
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Prítomní: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/
Za: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 0
12.5.- Oslavy obce
Kultúrna komisia už zasadla, program je uvedený v pozvánke. 100. Výročie ZŠ si organizuje
p. riaditeľ, ostatné by malo byť podľa pozvánky. Tiež budú atrakcie pre deti a predajné
stánky.
Starostka obce poďakovala trom poslancom za prácu, ktorú doteraz urobili a navrhla
odmenu aktívnym poslancom, každému vo výške 100,- Eur:
Jana Gulová
Prítomní: 7 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI, JG/ Za: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI/ Proti:0 Zdržal sa: 1/JG/
Jaroslav Tomiš
Prítomní: 7 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI, JG/ Za: 6 /ĽJ,EM,MV,LD,DI, JG/ Proti:1/JT/ Zdržal sa:0
Dušan Ilenčík
Prítomní: 7 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI, JG/ Za: 6 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,JG/ Proti:0 Zdržal sa: 1/DI/
Tiež odmenu Jakubovi Tomišovi 100,- Eur za dizajn obálky na monografii, PC práce pri tvorbe
novín + logo obce
Prítomní: 7 /ĽJ,JT,EM,MV,LD,DI, JG/ Za: 6 /ĽJ,EM,MV,LD,DI, JG/ Proti:0 Zdržal sa:1/JT/
Všetky odmeny OZ schválené
Poslanec Ilenčík – zabezpečiť na oslavy službu v prípade potreby: zdravotnú, poriadkovú
13. Diskusia
Poslanec Ilenčík
- Uznesenia ktoré boli zrušené na predošlom zasadnutí OZ prekontrolovať a ktoré majú
zmysel opätovne vrátiť na plnenie, napr. žumpa NB, zabezpečenie poklopov na
čističke
- Kedy bude najbližšie zasadnutie OZ? Dohodou: 22.8.2014
Poslankyňa Gulová
- Pred oslavami zamestnať aktivačných pracovníkov na pomocné práce, urobiť im
úpravu pracovného času
Poslanec Ďuriš
- V akom štádiu je osvetlenie obce? Odpoveď p. starostky – v štádiu výroby
- Kosenie okolia kostola a farskej záhrady bolo fakturované, nájsť v rozpočte financie
a nefakturovať, je to dominanta obce a kultúrna pamiatka
Poslanec Tomiš
- Na autobusovej zastávke je po záplavách ešte mnoho prachu, pred oslavami ju
pozametať a umyť
- Peter Klč pri väčších búrkach má problém s dažďovou vodou, ktorá mu z cesty steká
do domu. Žiada len o preplatenie žľabových odtokov, ktorými si chce chrániť svoju
stavbu
14. Záver
P. starostka poďakovala za účasť na zasadnutí
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UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.6.2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
A.
berie na vedomie:
Uznesenie č.4/2014/A:
1. kontrolu plnenia uznesení
Prítomní: 6 Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

2. dotácie
a) 300,- Eur od TSK na monografiu z príležitosti osláv obce
b) 5 tis Eur od MŽP SR – Enviromentálny fond na zlikvidovanie čiernej skládky odpadov
c) 144 894,- Eur od MŽP SR – Enviromentálny fond na nákup techniky k zbernému dvoru
Prítomní: 6 Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
3. plnenie príjmov a výdavkov k 30.5.2014
Prítomní:6
Za:6
Proti:0

Zdržal sa:0

4. správu auditora
Prítomní: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

Proti:0

Zdržal sa:0

Za:6

5. výročnú správu obce Dolný Lopašov
Prítomní: 6 Za:6

6. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Prítomní:7
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:1/LĎ/
7. rekonštrukciu námestia - štúdia na pripomienkovanie
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
8. tvorbu úspor deťom, ktoré sú v domove
Prítomní: 5 Za:5
Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.4/2014/B:
B.
schvaľuje:
1. program zasadnutia
Prítomní: 6

Za:5

Proti:0

Zdržal sa:1/LĎ/

2. záverečný účet a hodnotiacu správa k záverečnému účtu s výhradami
Prítomní:7 Za:6
Proti:0
Zdržal sa: 1/ĽJ/

5

3. VZN č.1/2014 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
upravené podľa návrhu finančnej komisie
Prítomní:6
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:2 /EM, ĽJ/
4. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
Prítomní:7
Za7
Proti: 0

Zdržal sa:0

5. umiestnenie vysielacieho zariadenia pre Radio Lan na streche kultúrneho domu
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
6. odmenu aktívnym poslancom, každému vo výške 100,- Eur:
a)
J. Gulová
Prítomní:7
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:1/JG/
b)
J. Tomiš
Prítomní:7
Za:6
Proti: 1/JT/ Zdržal sa:0
c)
D. Ilenčík
Prítomní:7
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:1/DI/
7. odmenu Jakubovi Tomišovi za PC práce+logo v novinách z príležitosti osláv obce
Prítomní: 7 Za:6
Proti:0
Zdržal sa:1/JT/
Uznesenie č. 4/2014/C:
C.
doporučuje:
1. vyžiadať od p. Fratriča dokumenty preukazujúce užívacie právo parc. č. 2627/29
Prítomní:6
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
2. vyžiadať na Okresnom súde v Trnave zakladaciu listinu TAVOSu, zistiť vlastnícky vzťah
k vrtu a vodovodu, preveriť v susednej obci akým spôsobom nadobudli správu vodovodu do
vlastníctva obce
Prítomní:6 Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Overovatelia zápisnice:
Eva Mičová

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

dňa: ...................................

Ing. Mgr. Dušan Ilenčík....................................

dňa: ....................................
..........................................
PaedDr. Hana Madrová
Starosta obce
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