Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Dolný Lopašov č. 6/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.11.2014
Vydané dňa: 24.11.2014
Prítomní:
Poslanci: Ľubomír Jamrich, Miroslav Veizer, Ing. Dušan Ilenčík, Ing. Jaroslav Tomiš,
Eva Mičová
Hlavná kontrolórka: Anna Zimová
Hostia: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)

Program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Predkupné právo obce
4. Pozemky obce
5. Dotácie
6. Nedoplatky za komunálne odpady
7. Pripomienky a návrhy občanov
8. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. VZN o miestnych daniach
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
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Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice (Príloha č.2)
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvorila
starostka obce PaedDr. Hana Madrová a privítala všetkých prítomných. Úvodom konštatovala,
že na otvorení rokovania sú prítomní 5 poslanci, čím je OZ uznášaniaschopné. Starostka obce
prečítala pozmenený program riadneho zasadnutia OZ , bod 3 sa presunul na bod 9 a bod 9 sa
presunul na bod 3. Pani starostka obce pozmenený program prečítala
Upravený program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN o miestnych daniach
4. Pozemky obce
5. Dotácie
6. Nedoplatky za komunálne odpady
7. Pripomienky a návrhy občanov
8. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Predkupné právo obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

a predložila ho na schválenie. Prítomní poslanci nemali k predloženému upravenému programu
pripomienku.
Hlasovanie OZ za schválenie upraveného programu riadneho zasadnutia_OZ_______________
____________________________

_prítomní:5

za: 5,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2014/B/1.
Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starostka obce určila poslancov Evu
Mičovú a Jaroslava Tomiša.
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení (Príloha č. 3)
Správa starostky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva:
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Uznesenie č. 5/2014/A/1 až 4 zo zasadnutia OZ č.5/2014– splnené
Uznesenie č. 5/2014/B/1 až 6 zo zasadnutia OZ č.5/2014– splnené
Uznesenie č. 5/2014/C/1 až 2 zo zasadnutia OZ č.5/2014– splnené
Uznesenie č. 5/2014/D/1 zo zasadnutia OZ č.5/2014– splnené
Uznesenie č. 5/2014/E/1 zo zasadnutia OZ č.5/2014 - splnené

Hlasovanie OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení ____________________________
__________________________________________prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/A/1.
Bod č. 3 – VZN o miestnych daniach (Príloha č. 4)
Na Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 17/2009 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené
obecným zastupiteľstvom v Dolnom Lopašove dňa 20.11.2009 a nadobudlo účinnosť dňom
1.1.2010 bol podaný protest prokurátora dňa 13.08.2014 a to proti článku 8 ods.2,3,6,7,8 a 9
VZN, ktoré nezodpovedajú aktuálnej právnej úprave. JUDr. Marková navrhuje napadnuté
ustanovenia VZN zrušiť a nahradiť novým všeobecným záväzným nariadením.
OZ nemalo pripomienky k navrhovanému VZN, ale odporučilo novému OZ, aby prijalo VZN
o hazardných hrách.
Hlasovanie OZ schvaľuje VZN č.31/2014 o miestnych daniach __________________________
_________
_ prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2014/B/2.
Hlasovanie OZ ukladá obecnému úradu pripraviť VZN o hazardných hrách ________________
______________________________________
prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2014/C/1.
Hlasovanie OZ doporučuje novému OZ prijať VZN o hazardných hrách ____________________
______________________________ ________
prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2014/D/1.

Bod č. 4 – Pozemky obce (Príloha č. 5)
4.1 Pán Ján Jamrich, požiadal obec o písomné vyjadrenie o odkúpení pozemku na parc.č. 156/2
a 156/3(potok), ktoré susedia s jeho pozemkom, na ktorú mu nebola poslaná odpoveď, o ktoré
odkúpenie požiadal ešte 29.08.2010 a na predchádzajúcom zastupiteľstve mu bola žiadosť
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schválená. Ide o pozemky, na ktorých sú skaly, rokliny, výmole, vysoké medze, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok.
OZ berie na vedomie žiadosť p. Jána Jamricha o odkúpenie pozemku na parc.č. 156/2
a 156/3_____________
prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/A/3.
OZ ukladá zistiť konkrétne skutočnosti uznesenia, v ktorom boli pozemky schválené na predaj
a ďalšie informácie k už schválenej žiadosti p. Jána Jamricha o odkúpení pozemkov par.č. 156/2
a 156/3 podanú 29.08.2010_____________________prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.6/2014/D/1.
4.2 Z minulého zasadnutia OZ bola obecnému úradu uložená úloha, vyplývajúca zo štúdie
námestia, zistiť majiteľov pozemkov, ktoré sa nachádzajú na námestí .
Hlasovanie OZ berie na vedomie informáciu o zistených majiteľov pozemkov na námestí obece
Dolný Lopašov, Ján Mačica par.č. 432/1, Coop Jednota Trnava par.č. 398, Stanislav Konečný,
Margita Čapuchová a Mária Talianová par.č. 432/3, Ľuboš Jurkas a Ušák Rudolf par. č. 432/2
_________________
prítomní:5
za: 5, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/B/3.
4.3 Obec Dolný Lopašov zastúpení starostky PaedDr. Hany Madrovej sa s pánom Jaroslavom
Vlkovičom dohodli o uzatvorení zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Predmetom nájmu je pozemok
na parcele registra „C“ parc. č. 596/1 o výmere 650 m2 druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 687. Z pozemku parc.
č. 596/1 bol Geometrickým plánom oddelený pozemok parcela registra „C“ parc. č. 596/3 o
výmere 39 m2 zastavané plochy a nádvoria.
Pán Jaroslav Vlkovič prenecháva nájomcovi(obci) na dočasné užívanie časť o výmere 39 m2
pozemku zapísaného na LV č. 687, za účelom jeho užívania ako pozemku, na ktorom je
umiestnená stavba- miestna komunikácia (cesta) vo vlastníctve nájomcu.
Nájomné za celý predmet nájmu o výmere 39 m2 bolo stanovené dohodou zmluvných strán vo
výške 3,90 EUR (slovom tri eurá a deväťdesiat centov) ročne. Nájom sa uzatvára na dobu určitú
do 31. decembra 2024.
Hlasovanie OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Dolný
Lopašov a p. Jaroslavom Vlkovičom, kde predmetom nájmu je pozemok na parcele registra „C“
par. č. 596/3 o výmere 39 m2 na LV č. 687 katastrálne územie Dolný Lopašov, vo výške
nájomného 3,90 EUR ročne, pričom zmluva sa uzatvára do 31.12.2024
_______________
______________________________________prítomní:5
za: 4,
proti:0, zdržal sa: 1/LJ/
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/B/3.
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4.4 Pani Anna Šprtová požiadala dňa 12.2.2014 o uzavretie dohody o urovnaní, ide o duplicitné
vlastníctvo medzi obcou Dolný Lopašov a pánom Imrichom Mucinom k pozemku parcela
registra „C“ par. č. 2627/3, záhrady o výmere 1127 m2 na LV č. 900.
Pani Anna Šprtová nie je právnym nástupcom po prídelcovi, jej sa duplicitné vlastníctvo netýka,
doposiaľ nepreukázala svoje oprávnenie konať v mene dotknutých osôb.
OZ v Dolnom Lopašove sa môže zaoberať možnosťou uzavretia dohody o urovnaní resp.
uznania vlastníctva v prospech právnych nástupcov prídelu, až keď bude žiadosť doplnená
o nasledovné:




doplnenie identifikácie žiadateľov – právnych nástupcov po prídelcovi Imrichovi
Mucinovi,
doloženie plnomocestva oprávňujúce p. Annu Šprtovú konať za týchto žiadateľov vo veci
žiadosti o dohodu o urovnaní k parcele č. 2627/3
doloženie dokladov preukazujúcich, že žiadatelia sú právnymi nástupcami po prídelcovi.

Hlasovanie OZ berie na vedomie informáciu o žiadosti o uzavretie dohody o urovnaní p. Anny
Šprtovej_______
_______
prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/A/4.

Bod č. 5 – Dotácie (príloha č.6).
Tento rok Obec Dolný Lopašov požiadalo o dotáciu z rozpočtu obce nasledovné organizácie:
Tabuľka č. 2: Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
Meno Organizácie
DHZ v Dolnom Lopašove
JDS v Dolnom Lopašove
Turistické združenie Dolný Lopašov
Mariášový klub Dolný Lopašov
TJ Družstevník Dolný Lopašov
Farnosť sv. Martina

Požadovaná suma
dotácie v EUR
950,-600,-300,-1000,-6600,-2500,--

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Dolnom Lopašove požiadal aj o vyčlenenie finančných
prostriedkov na rozpočtovú položku Protipožiarna a civilná obrana pre rok 2015 s sume 8 745,-EUR.
Vzhľadom na to, že nie všetky organizácie poskytli všetky potrebné informácie na poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce, OZ doporučuje obecnému úradu vyzvať organizácie na ich doplnenie
ako aj prepísanie niektorých žiadostí.
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Hlasovanie OZ berie na vedomie informácie o žiadostiach miestnych organizácií o dotáciu
z rozpočtu obce ________________________
prítomní:5
za: 5, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/A/5.
Hlasovanie OZ doporučuje osloviť žiadateľov dotácií o doplnenie chýbajúcich informácií
k žiadosti
________________________
prítomní:5
za: 5, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/D/2.

Bod č. 6 – Nedoplatky za komunálne odpady (príloha č.7)
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 pani kontrolórka Anna Zimová,
vykonala kontrolu príjmovej časti rozpočtu za rok 2012- poplatok za komunálny odpad.
Kontrolou bolo zistené, že nebol dodržaný dodatok č. 1 k VZN č. 17/2009 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Študentom, ktorý sa preukázali, že sa viac ako 90 dní zdržiavali mimo obce Dolný Lopašov, bol
poplatok za komunálny odpad odpustený, podľa dodatku č. 1 k VZN č. 17/2009 sa mal
študentom vyrubiť polovičný poplatok.
Suma, ktorá bola študentom odpustená za rok 2012 a 2013 predstavuje 32,50 Eur.
Hlasovanie OZ za schválenie odpustenia poplatku za komunálny odpad pre študentov za rok
2012 a 2013 v sume 32,50_EUR________________ prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/B/4.

Bod č. 7 – Pripomienky a názory občanov
Jakub Tomiš - mal pripomienku, že DHZ žiada veľa peňazí z rozpočtu obce.
Poslanec Ilenčík vysvetlil, že peniaze 8745 Eur, ktoré žiadajú na nákup potrebného materiálovotechnického zabezpečenia, ktoré je v súčasnej dobe zastaralé bude vo vlastníctve obce a je
potrebné a prospešné pre obyvateľov obce v prípade krízových stavov ako sú napr. povodne.
Nejde o dotáciu ale o vyčlenenie finančných prostriedkov na rozpočtovú položku Protipožiarna
a civilná ochrana pre rok 2015.

Bod č. 8 – Všeobecné záväzné nariadenie č. 30/2014 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN č. 30/2014) (Príloha č.8 )
Obec Dolný Lopašov na základe splnomocňovacieho práva podľa zákona 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
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neskorších predpisov navrhla VZN č. 30/2014. Pani starostka vyzvala obecné zastupiteľstvo, či
má pripomienky k navrhovanému VZN č. 30/2014. Po malej diskusii bolo VZN č. 30/2014 bez
pripomienok prijaté hlasovaním.
Hlasovanie OZ za schválenie VZN č. 30/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
___________ prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/2014/B/5.

Bod č. 9 – Predkupné právo obce (príloha č. 9)
Pán Tibor Stolárik v zastúpení advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič Obci Dolný Lopašov
ponúkol využitie predkupného práva k nehnuteľnostiam uvedených na LV č. 2002,
nachádzajúcich sa na katastrálnom území Dolný Lopašov:




pozemok, par.č. 286, evidovaný ako parcela registra „C“, o výmere 161 m2, zastavané
plochy a nádvoria
pozemok parc. č. 291/12, evidovaný ako parcela registra „C“, o výmere 90 m2, zastavané
plochy a nádvoria
a stavby bez súpisného čísla situovanej na Pozemkoch, o ktorej je vedené Stavebným
úradom Dolný Lopašov konanie o dodatočnom povolení stavby

v celkovej výške 26447,45 Eur.
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo nevyužiť predkupné právo.
Hlasovanie OZ o využití predkupného práva k nehnuteľnostiam pozemok par.č. 286, evidovaný
ako parcela registra „C“, o výmere 161 m2, pozemok parc. č. 291/12, evidovaný ako parcela
registra „C“, o výmere 90 m2 a stavby bez súpisného čísla situovanej na
Pozemkoch____________________ __
prítomní:5 za: 0, proti:5, zdržal sa: 0
OZ neschválilo využitie predkupného práva.
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2014/E/1.
Bod č. 10 – Rôzne (Príloha č. 10)
10.1 Pán Kvetoslav Ilenčík požiadal obec o riešenie problému s dažďovou vodou, ktorý nastal
pri nesprávnom umiestnení zámkovej dlažby na obecnom chodníku pánom Ondrejovičom
a pánom Vlkovičom. Vydláždením došlo k navýšeniu úrovne chodníka o 15-20 cm, čo zabraňuje
ďalšiemu prirodzenému odtoku vody po chodníkoch smerom k hlavnej ceste. Vzhľadom na to,
že sa jedná o odvod vody z obecných chodníkov, pán Ilenčík žiada o realizáciu úpravy obecný
úrad. Po diskusii sa obecné zastupiteľstvo dohodlo, že vzhľadom na to, že zámková dlažba bola
realizovaná bez ohlásenia, aby sa susedia dohodli na odstránení závad. Pokiaľ nedôjde k dohode
bude sa postupovať podľa stavebného zákona a bude sa požadovať odstránenie zrealizovaného
chodníka.
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Hlasovanie OZ doporučuje dohodu zúčastnených p. Ondrejoviča, p. Ilenčíka a p. Vlkoviča
vyriešiť problém s chodníkom a odtokom vody, v opačnom prípade bude konať stavebný úrad
v zmysle zákona
prítomní:5 za: 5, proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a schválené uznesenie č. 6/2014/D/3.
10.2 Obecný úrad dostal dňa 10.11.2014 od športových a futbalových nadšencov pod názvom
„Vyhasnuté hviezdy“ žiadosť o odpustenie prípadne zníženie poplatku za multifunkčné ihrisko,
ktorý predstavuje 5 €/ hod + osvetlenie ihriska 2 €.
Hlasovanie OZ doporučuje odpísať k žiadosti o odpustenie
multifunkčné ihrisko, že združenie „Vyhasnuté hviezdy“
organizácie
a preto
im
poplatok
nebude
__________________________________________prítomní:5

prípadné zníženie poplatku za
nespĺňajú formálne náležitosti
odpustený
ani
znížený
za: 5,
proti:0, zdržal sa: 0

Bolo prečítané a schválené uznesenie č. 6/2014/D/4.
10.3 Pani starostka prečítala ďakovný list Združenia miest a obci, región JE Jaslovské Bohunice,
v ktorom združenie poďakovalo za spoluprácu v období rokov 2010 -2014 pani starostke
i poslancom obecného zastupiteľstva.
10.4 Návrh poslancov na zvýšenie platu starostu. Poslanci navrhli navýšenie platu starostu
v súlade s §4 ods. 2 zákona o 58 % .
Výpočet mesačného platu starostu obce:
824,00 €
x
Priemerná mesačná mzda zamestnanca
v nár. hospodárstve
824,00 x 1,65=

1,65
koeficient

+

58 %
zvýšenie

1.359,60 €

zvýšenie o 58 % = 788,57 €
2.148,17 €
Plat mesačne 2.149 € (Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor ).
Hlasovanie OZ schvaľuje zvýšenie platu starostu v sume 2149,-- eur za dva celé mesiace
__________________________________________prítomní:5 za: 5,
proti:0, zdržal sa: 0
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.6/2017/B/6.
Bod č. 11 – Diskusia
Bod č. 14 – Záver
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Na záver starostka PaedDr. Hana Madrová poďakovala poslancom a kontrolórke obce za ich
prácu v prospech obce, zaželala im veľa osobných a pracovných úspechov a poďakovala za
účasť na zasadnutí.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.6/2014
Obce Dolný Lopašov zo dňa 14.11.2014
Uznesenie č.6/2014/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
BERIE NA VEDOMIE:

1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Žiadosť p. Jána Jamricha o odkúpenie pozemku na parc.č. 156/2 a 156/3.
3. Informáciu o zistených majiteľoch pozemkov na námestí obce Dolný Lopašov, Ján
Mačica par.č. 432/1, Coop Jednota Trnava par.č. 398, Stanislav Konečný, Margita
Čapuchová a Mária Talianová par.č. 432/3, Ľuboš Jurkas a Ušák Rudolf par.č. 432/2.
4. Informáciu o žiadosti uzavretia dohody o urovnaní p. Anny Šprtovej.
5. Informácie o žiadostiach miestnych organizácií o dotáciu z rozpočtu obce.

Uznesenie č.6/2014/B
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
SCHVAĽUJE:

1. Upravený program riadneho zasadnutia OZ.
2. VZN č.31/2014 o miestnych daniach.
3. Uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Dolný Lopašov a p. Jaroslavom
Vlkovičom, kde predmetom nájmu je pozemok na parcele registra „C“ par. č. 596/3
o výmere 39 m2 na LV č. 687 katastrálne územie Dolný Lopašov, vo výške nájomného
3,90 EUR ročne, pričom zmluva sa uzatvára do 31.12.2024.
4. Odpustenia poplatku za komunálny odpad pre študentov za rok 2012 a 2013 v sume
32,50 EUR.
5. VZN č. 30/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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6. Zvýšenie platu starostu v sume 2.149,-- eur za dva celé mesiace.

Uznesenie č.6/2014/C
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
UKLADÁ:

1. Obecnému úradu pripraviť VZN o hazardných hrách .
2. Obecnému úradu zistiť konkrétne skutočnosti uznesenia, v ktorom boli pozemky
schválené na predaj a ďalšie informácie k už schválenej žiadosti p. Jána Jamricha
o odkúpení pozemkov par.č. 156/2 a 156/3 podanú 29.08.2010 .

Uznesenie č.6/2014/D
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
DOPORUČUJE:

1. Novému OZ prijať VZN o hazardných hrách.
2. Osloviť žiadateľov dotácií o doplnenie chýbajúcich informácií k žiadosti.
3. Dohodu zúčastnených p. Ondrejoviča, p. Ilenčíka a p. Vlkoviča vyriešiť problém
s chodníkom a odtokom vody, v opačnom prípade bude konať stavebný úrad v zmysle
zákona .
4. Odpísať k žiadosti o odpustenie prípadné zníženie poplatku za multifunkčné ihrisko, že
združenie „Vyhasnuté hviezdy“ nespĺňajú formálne náležitosti organizácie a preto im
poplatok nebude odpustený ani znížený.

Uznesenie č.6/2014/E
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
NESCHVAĽUJE:
1. Využití predkupného práva k nehnuteľnostiam pozemok par.č. 286, evidovaný ako
parcela registra „C“, o výmere 161 m2, pozemok parc. č. 291/12, evidovaný ako parcela
registra „C“, o výmere 90 m2 a stavby bez súpisného čísla situovanej na Pozemkoch.
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.......................................

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

Eva Mičová

Ing. Jaroslav Tomiš

overovateľ

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

V Dolnom Lopašove 24.11.2014
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