Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 14.10.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starostka obce otvorila zasadnutie a privítala prítomných poslancov, občanov a hostí.
K bodu č. 2::
Starostka navrhla zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Ing. Ladislava Ďuriša a p. Ľubomíra Jamricha.
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU, ĽJ): 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 – zapisovateľka
a overovatelia boli schválení.
K bodu č. 3:
Starostka požiadala o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2). Poslanec Jamrich navrhol
doplniť do bodu rôzne: Určenie termínov zasadnutí OZ. Doplnený program zasadnutia bol schválený.
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU, ĽJ): 5, za: 5 proti: 0, zdržal sa:0
K bodu č. 3/1- informácie k súčinnostnému cvičeniu orgánov krízového riadenia::
Starostka privítala hostí: starostku obce Nožná p. Mikušovú a odborného radcu z Obvodného úradu
v Trnave, p. Sagana, ktorý sa venuje civilnej obrane.
P.Sagan vo svojej prednáške vysvetlil prítomným krízové situácie a činnosť Krízového štábu obce
v čase mimoriadnej situácie. Následne starostka vymenovala Ing. Ilenčíka za podpredsedu krízového
štábu a prítomných poslanov J.Gulovú, Ľ.Jamricha, L.Ďuriša, R.Uhra a J.Tomiša za členov.
M.Jurkasová bola vymenovaná za sekretára krízového štábu obce. Všetci vymenovaní potvrdili
menovanie podpisom na menovacom dekréte.
Informacie od p. Sagana tykajuce sa mimoriadnych udalosti budu k dispozicii obcanom na webovej
strane a na poziadanie na OU.
P. Sagan doporucuje urobit uznesenie OZ o zriadení výdajne..
K bodu č. 3/2 - Uplatnenie mandátu nového poslanca:
Starostka – informovala, že podľa § 25 ods. 2 sa písomne vzdala poslaneckého mandátu p. Daniela
Zemková (príloha č.3)
Prvým náhradníkom bol p. Miroslav Mucina, ktorý sa pred zasadnutím OZ písomne vzdal
poslaneckého mandátu (príloha č.4). Ďalší v poradí bol p. Július Pápež, ktorý bol prítomný na
zasadnutí. Nastúpenie náhradníka oznámi OZ do 15 dní potom, čo sa opätovne neuplatnil mandát
poslanca.
K bodu č. 3/3 – Schvaľovanie príjmov a výdavkov k 30.6.2011(príloha č.5):
Starostka – zákon č.369 /90 neukladá povinnosť schvaľovať plnenie príjmov a výdavkov. Pokiaľ
nebolo poslancami uznesením schválené schvaľovanie príjmov a výdavkov, poslanci ho iba berú na
vedomie.
Kontrolórka p. Zimová – v stave, v akom sa účtovníctvo za 1.polrok nachádza je veľmi obtiažna
kontrola. Je komplikovaná identifikácia položiek, ktoré boli rozpočtované na rôzne kapitoly, kde
plnenie je niekde 0% a niekde 2000% (viď príloha).
Poslanec Ilenčík- navrhuje kontrolórke dohliadnuť na správnosť účtovníctva a hospodárenia obce za ¾
rok.
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU,JT, ĽJ):, za: 6, proti: 0, zdržal sa:0 – poslanci uložili
kontrolórke dohliadnuť na správnosť účtovníctva a hospodárenia obce za ¾ rok.
K bodu č. 3/4,5 – Rôzne, diskusia:
K bodu č. 3.4.1 - Starostka: informovala o stretnutí starostov ZMO Jaslovské Bohunice
K bodu č. 3.4.2 – Starostka: dopadové plochy detského ihriska pri MŠ neboli doriešené, nemalo by sa
používať. Starostka predložila dve riešenia: okrúhliaky alebo gumová podložka. Poslanci odložili
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riešenie problému až na jarné obdobie, nakoľko nie sú vyčlenené financie v rozpočte na tento účel. Do
tohto času tam treba dať opätovne oznam Vstup len na vlastné riziko.
K bodu č. 3.4.3 – Starostka: informovala o predĺžení výzvy Operačný program Životné prostredie,
prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo (príloha č.6). V decembri výjde nová výzva na zníženie
prašnosti prostredia, v rámci ktorej sa budú realizovať zelené zóny, parky a oddychové centrá.
Poslanec Jamrich – potrebovali by sme mapu obce so zapísanými všetkými pozemkami, aby sme
vedeli identifikovať obecné pozemky. Po diskusii poslanci navrhli zrušiť uznesenie, ktorým bol
pozemok oproti cintorínu (parc.č.3061) určený na výstavbu zberného dvora:
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU,JT, ĽJ): za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 (LĎ)
- A zároveň navrhli tento pozemok na realizáciu projektu Zníženie prašnosti prostredia
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU,JT, ĽJ): za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 3.4.4 – Starostka: znova vyšla výzva Ochrana pred povodňami z MŽP a zahŕňa aj
preventívne opatrenia obcí pred povodňami
Poslanci – dá sa zapojiť do výzvy aj so stavbou, ktorá už bola realizovaná v min. rokoch? Navrhujú
preveriť možnosť čerpania eurofondov z programu Ochrana pred povodňami so spätnou platnosťou na
zrealizované prípadne rozpracované projekty.
Starostka – informovala o možnostiach čerpania financií z Envirofondu – Zelená investičná sféra,
termín podania žiadostí je 31.10.2011, dala by sa realizovať oprava MŠ: solárne panely na streche,
zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu najvyššieho podlažia a strechy.
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU,JT, ĽJ): za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 – zapojenie sa obce do
projektu Zelená investičná sféra na opravu MŠ bolo schválené
K bodu č. 3.4.7 – Starostka: v obci Chtelnica, Kočín-Lančár, Šterusy realizovali nové verejné
osvetlenie. Naša obec žiadosť podala a neuspela. Riešením by bol návrh firmy Green technologi
Slovakia, ktorý nám navrhujú výmenu svietidiel za LED technológie novej generácie.
Poslanec Ilenčík - navrhol zistiť konkrétne ceny mesačných splátok v prípade výmeny svietidiel.
K bodu č. 3.4.8 – Starostka: na OcÚ bola doručená žiadosť o prevádzkovanie stávkovej kancelárie
v Pohostinstve u Martina. Poslanec Ďuriš – nesúhlasí s umiestnením. Ostatní poslanci nemajú
námietky.
K bodu č. 3.4.10: návrh termínov budúcich zasadnutí OZ:
Poslankyňa Gulová – navrhuje, aby sa zasadnutia konali skôr, aspoň o 18,00 hod.
Po diskusii sa poslanci dohodli na termíne najbližšieho riadneho OZ dňa 24.11.2011 o 18,00 hod.
K bodu č. 3.5. –
Poslanec Ilenčík – navrhuje odmenu poslancovi Ľ.Jamrichovi za aktívnu účasť a riadenie prác na
oprave MŠ vo výške 400,00 eur, ktorého súčasťou sú aj vynaložené náklady na dopravu počas
vykonávania spomenutých prác.
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU,JT, ĽJ): za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2(JG,RU) – odmena
poslancovi Jamrichovi vo výške 400,00 eur bola schválená
Poslanec Tomiš – navrhuje odmenu poslancovi L.Ďurišovi za aktívnu účasť a riadenie prác na oprave
MŠ vo výške 200,00 eur.
Hlasovanie: Prítomní(JG, DI, LĎ, RU,JT, ĽJ): za: 4, proti: 1 (LĎ), zdržal sa: 1(JG) – odmena
poslancovi Ďurišovi vo výške 200,00 eur bola schválená
Obaja Poslanci sa vyjadrili, že tieto financie darujú MŠ.
Kontrolórka – čo bude s uznesením z min.OZ, ktoré starostka nepodpísala?
Starostka – podľa zákona č. 138 o majetku obci musí obec vyhlásiť zámer odpredaja, následne musí
byť schválený OZ
Starostka – pri kontrole zmlúv sme našli 2 zmluvy o dielo na stavbu NBD uzatvorenou medzi obcou
a f. Krajča-Behúľ, pričom každá bola vystavená na inú sumu. Jedna na sumu: 23.470.844,- Sk a druhá
na sumu: 26.372.883,- Sk. Vie niekto z poslancov, koľko obec zaplatila za výstavbu NBD a kto bol
v predminulom zastupiteľstve v stavebnej komisii?
Poslanec Ilenčík – bolo by dobré skutočne vynaložené financie overiť v účtovníctve.
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K bodu č. 3.6 -Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť.
UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.10.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 8/2011/A/1:
Schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Uznesenie č. 8/2011/A/2:
Schvaľuje doplnený program zasadnutia
Uznesenie č. 8/2011/A/3:
Ukladá kontrolórke dohliadnuť na správnosť účtovníctva a hospodárenia obce za ¾ rok
Uznesenie č. 8/2011/A/4:
Ruší uznesenie č. 6/2011/4 o určení pozemku parc.č. 3061 na výstavbu zberného dvora
Uznesenie č. 8/2011/A/5:
Schvaľuje pozemok parc.č. 3061 na realizáciu projektu Zníženie prašnosti prostredia
Uznesenie č. 8/2011/A/6:
Schvaľuje zapojenie sa obce do projektu Zelená investičná schéma na vonkajšiu opravu MŠ
Uznesenie č. 8/2011/A/7:
Schvaľuje odmenu poslancovi Jamrichovi vo výške 400,00 eur
Uznesenie č. 8/2011/A/8:
Schvaľuje odmenu poslancovi Ďurišovi vo výške 200,00 eur
Uznesenie č. 8/2011/B:
1.Berie na vedomie informácie starostu obce
2.Berie na vedomie interpelácie poslancov a starostu obce
3.Berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Daniely Zemkovej
4.Berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Miroslava Mucinu
5.Berie na vedomie príjmy a výdavky k 30.6.2011

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Ďuriš

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

Ľubomír Jamrich

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

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

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 18.10.2011
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