Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lopašov
č. 9/2014, konaného v Dolnom Lopašove dňa 22.12.2014
Vydané dňa: 25.12.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci: Jaroslav Hornák, Milan Máčalka, Jakub Tomiš, Mária Jurkasová, Jozef Mnešický,
Marek Fabian
Dagmar Piešťanská - ospravedlnená
Hlavná kontrolórka: Anna Zimová

Program:( (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Prerokovanie zápisníc zo zasadnutia OZ zo dňa 14.11 a 27.11.2014
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
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Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril starosta obce
RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných. Úvodom konštatoval, že na otvorení
rokovania sú prítomní 6 poslanci, čím je OZ uznášaniaschopné. Starosta obce požiadal
o doplnenie programu o bod 3 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2015. Upravený program prečítal
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Prerokovanie zápisníc zo zasadnutia OZ zo dňa 14.11 a 27.11.2014
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
a predložil ho na schválenie. Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienku.
Hlasovanie OZ za schválenie upraveného programu zasadnutia
______________________________________ prítomní:6
za: 6,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/A/1.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Jozefa Mnešického
a Jakuba Tomiša.
Bod č. 2 – Prerokovanie zápisníc zo zasadnutia OZ zo dňa 14.11. a 27.11.2014 (Príloha č. 3)
Vzhľadom na to, že uznesenia zo zasadnutí OZ zo dňa 14.11.2014 a 27.11.2014 neboli
starostkou PaedDr. Hanou Madrovou podpísané do 10 dní od ich schválenia, OZ pristúpilo
k hlasovaniu o potvrdení/nepotvrdení jednotlivých uznesení. Na potvrdenie uznesení je potrebná
3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov.
Hlasovanie OZ za potvrdenie uznesenia OZ č. 6/2014/B/3 zo dňa 14.11.2014 schválenie
uzatvorenia 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:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/B/1.
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Hlasovanie OZ za potvrdenie uznesenia OZ č. 6/2014/B/4 zo dňa 14.11.2014 odpustenie
poplatku za komunálny odpad pre študentov za rok 2012 a 2013 v sume 32,50 EUR.
prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/B/2.
Hlasovanie OZ za potvrdenie zvýšenia platu starostu o 58% za mesiac november 2014 v sume
2.149 € ________________________________prítomní:6 za: 5, proti:0, zdržal sa:1(MF)
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/B/3.
Keďže pôvodné uznesenie č. 6/2014/B/6 nebolo jednoznačné, OZ hlasovalo o maximálnom
možnom zvýšení platu za mesiac december 2014, t.j. o 70 %.
Výpočet zvýšenia platu starostu:
824,00

x

priem. mesač. mzda
zamestnanca v nár. hospod.

1,65
koeficient

+

70%
zvýšenie

824,00x1,65=
1.359,60 €
Zvýšenie o 70%= 951,72 €
2.311,32 €
Plat mesačne predstavuje 2.312 € (Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.)
Hlasovanie OZ za potvrdenie zvýšenia platu starostu o 70% za mesiac december v sume 2.312 €
pričom jej bude vyplatená čiastka za odpracované dni
_________________________
___________________________________prítomní:6 za: 4, proti:0, zdržal sa:2 (MF, JM)
OZ nepotvrdilo zvýšenie platu starostu za mesiac december, t.j. za mesiac december 2014
prislúcha starostke PaedDr. Hane Madrovej plat vo výške 1 469 eur.
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/C/1.
Uznesenie č. 6/2014/B/6 bolo potvrdené za mesiac november 2014 a nebolo potvrdené za mesiac
december 2014.
Hlasovanie OZ za potvrdenie uznesenia č. 6/2014/E/1- využitie predkupného práva
k nehnuteľnostiam: pozemok par. č. 286, evidovaný ako parcela registra „C“, o výmere 161 m2,
pozemok par. č. 291/12, evidovaný ako parcela registra „C“, o výmere 90 m2 a stavby bez
súpisného čísla situovanej na Pozemkoch_ _______prítomní:6 za: 0, proti:6, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/B/4.
Nasledovalo prerokovanie zápisnice z OZ zo dňa 27.11.2014.
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V uznesení č. 7/2014/B/3, kde sa hlasovalo za náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú
dovolenku boli zle uvedené dni nevyčerpanej dovolenky. Hlavná kontrolórka obce informovala
zastupiteľstvo, že došlo k chybe pri výpočte dní dovolenky, kde pani starostka má nárok len na
17 dní.
Hlasovanie OZ za potvrdenie uznesenia č. 7/2014/B/3 -schválenie náhrady platu starostu obce
za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 za 17 dní. ___
_________
______________________________________prítomní:6 za: 5, proti:0, zdržal sa:1(MF)
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/B/5.
Hlasovanie OZ za potvrdenie uznesenia č. 6/2014/B/2 -schválenie rozpočtového opatrenia č.3
__________________________________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/B/6.

Bod č. 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 (Príloha
č. 4)
Starosta obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia uznesení OZ
Kontrola vedenia pokladničných dokladov a inventarizácia pokladne
Kontrola príjmov a výdajov obce realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014

Hlasovanie OZ za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
1. polrok. 2015____

____________________prítomní:6

za: 6, proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/A/2.

Bod č. 4 - Rôzne
1.1 Pán starosta navrhol za rok 2014 odmenu hlavnej kontrolórke obce pani Zimovej vo výške
20% z mesačného platu. OZ hlasovalo za udelenie odmeny hlavného kontrolóra podľa § 11 ods.
4 písm. j) a § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie OZ za schválenie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce pani Zimovej vo výške
20% z mesačného platu za rok 2014. ____
_____prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2014/A/3.
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1.2 Pán starosta informoval OZ, že sa zúčastnil sedenia Operačný program Kvalita životného
prostredia na nové programové obdobie 2014-2020.
Kde boli poskytnuté informácie, že prioritou vlády sú protipovodňové opatrenia, na ktoré boli
vyčlenené finančné prostriedky v sume 400 mil. eur., čo činí 8% z eurofondov.
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyčlenené aj finančné
prostriedky na vybudovanie kanalizácie.
Zo strany starostu je záujem o vybudovanie kanalizácie. V minulosti sa plánovala vybudovať
kanalizácia v spojení 4 obcí – Nižná, Dolný Lopašov, Šterusy, Kočín-Lančár, aby bolo splnený
minimálny počet ekvivalentných obyvateľov 2000. Je možné, že by sme kanalizáciu mohli mať
len svoju.
Peniaze by sme mohli získať z Programu Leader prostredníctvom miestnej akčnej skupiny
v rámci Mikroregiónu nad Holeškou. A druhý balík peňazí je Program rozvoja vidieka.
1.3 Pani poslankyňa Mária Jurkasová, prosila o vysvetlenie, kto organizuje pripravovaný ples
24. januára, či je to organizácia alebo súkromná osoba, a ako jej bude fakturované za prenájom
kultúrneho domu?
1.4 Pán poslanec Jakub Tomiš sa spýtal, či sa chystá stretnutie na Silvestra? Bol by za to, aby sa
stretnutie zorganizovalo.
Bod č. 5 – Diskusia
V diskusii sa diskutovalo o možnom stretnutí na námestí na Silvestra asi o jednej hodine. Bolo
by to bez ohňostroja a pyrotechniky, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví. Podávalo by sa varené
víno prípadne ovocný čaj.
Ďalej poslanec Jakub Tomiš informoval OZ, že pracuje na projekte zlepšenie svojho okolia. Jeho
projektom je, že chce umiestniť v obci 5 lavičiek na miestach, kde teoreticky môže vzniknúť
príjemné miesto na sedenie. Má vytipovaných viacero miest – vodný zdroj, pomník padlých
vojakov z II. svetovej vojny, turistický klub, poľovnícka chata, dolný koniec. Bol by rád, keby sa
ľudia zapojili a povedali svoj názor, kde by bolo lavičky vhodné umiestniť. Každá lavička by
bola v priebehu roka pokrstená.
Pani Zimová sa spýtala, čo bude s novou multikárou.
Pán starosta informoval, že každý jeden projekt musí byť trvalo udržateľný. Pokiaľ sa nebude
multikára dostatočne využívať hrozí nám, že budeme musieť vrátiť peniaze, ktoré sme dostali
z eurofondu na jej nákup. Dala by sa využiť v rámci mikroregiónu, kde je naplánovaný nový
systém likvidácie odpadu separovaného zberu. V rámci mikroregiónu máme spoločný drvič,
v rámci skládky Rakovice sa robí profesionálne kompostovanie.
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Bod č. 6 – Záver
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.9/2014
Obce Dolný Lopašov zo dňa 22.12.2014
Uznesenie č.9/2014/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
SCHVAĽUJE:
1. Upravený program zasadnutia OZ
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
3. Ročnú odmenu hlavnej kontrolórke obce pani Zimovejvo výške 20% z mesačného platu
za rok 2014.
Uznesenie č.9/2014/B
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove

POTVRDZUJE:

1. Uznesenie č. 6/2014/B/3 – Schválenie uzatvorenia 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.rozpočtové opatrenie č.2/2014
2. Uznesenie č. 6/2014/B/4 – Schvaľuje odpustenie poplatku za komunálny odpad pre
študentov za rok 2012 a 2013 v sume 32,50 EUR.
3. Zvýšenie platu starostu o 58% za mesiac november v sume 2.149 €.
4. Uznesenie č. 6/2014/E/1 – Neschvaľuje využitie predkupného práva k nehnuteľnostiam:
pozemok par. č. 286, evidovaný ako parcela registra „C“, o výmere 161 m2, pozemok
par. č. 291/12, evidovaný ako parcela registra „C“, o výmere 90 m2 a stavby bez
súpisného čísla situovanej na Pozemkoch.
5. Uznesenie č. 7/2014/B/3 – Schvaľuje náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2014 za 17 dní.
6. Uznesenie č. 6/2014/B/2 - Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3.
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Uznesenie č.9/2014/C
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
NEPOTVRDZUJE:
1. Zvýšenie platu starostu o 70% za mesiac december v sume 2.312 € .

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Bc. Jakub Tomiš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Jozef Mnešický
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
RNDr. Jozef Petušík
starosta obce
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