Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 3/2015, konaného v Dolnom Lopašove dňa 09.06.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Starosta:

RNDr. Jozef Petušík

Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
Ing. Marek Fabian
Bc. Dagmar Piešťanská

Hlavná kontrolórka: Anna Zimová

Program: (Príloha č. 2)
Navrhnutý program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014.
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014.
5. Správa auditora a výročná správa.
6. Plat starostu obce.
7. Záznam č. 1/2015 z výsledku následnej finančnej kontroly.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.
9. Obecné noviny Dobrý deň, Dolný Lopašov.
10. Materské centrum.
11. Vysporiadanie pozemkov v lokalite „na bráne“.
12. Čerpanie rozpočtu.
13. Plán investícií.
14. Príjem z monografie „Dolný Lopašov 1394 – 2014“.
15. Výherné automaty.
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16. Skládka odpadu na hornom konci.
17. Zberný dvor a nový zákon o odpadoch.
18. Veľké upratovanie Slovenska.
19. Vodovodné prípojky.
20. Komisie obecného zastupiteľstva.
21. Farebné lavičky.
22. Výroba posedenia na „lúčke“ za horným koncom.
23. Interpelácie poslancov.
24. Diskusia.
25. Záver.

Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľky
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.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Mareka Fabiana a
Jakuba Tomiša, za zapisovateľku Jarmilu Uramovú.
Hlasovaním OZ schválilo za overovateľov zápisnice Mareka Fabiana a Jakuba Tomiša, za
zapisovateľku Jarmilu Uramovú__________ prítomní:6
za: 6,
proti:0, zdržal sa:0
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov na zasadnutí odporučilo nasledovné úpravy
v programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Poslanec Jakub Tomiš navrhol zaradenie nového bodu do programu - „Pripomienky a názory
občanov“ ako bod č. 9 za bod č. 8 „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2015“.
Poslanec Marek Fabian navrhol:
 Limitovanie bodu „Pripomienky a názory občanov“ na 20 min.
 Aby sa pôvodné body programu č. 12 až č. 19 presunuli za nový bod č. 9 („Pripomienky
a názory občanov“).
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 Aby pôvodné body č. 11 „Vysporiadanie pozemkov“ a bod č. 20 „Komisie obecného
zastupiteľstva“ boli vypustené z programu.
 Aby sa pôvodné body č. 12 až č. 19 obmedzili len na hlasovanie o navrhnutých
uzneseniach bez diskusie.
Hlasovaním OZ bol nový bod „Pripomienky a názory občanov“ zaradený do programu ako bod
č. 9
______
_______ prítomní: 6
za: 6,
proti: 0, zdržal sa: 0

Hlasovaní OZ bolo prijaté limitovanie bodu „Pripomienky a názory občanov“ na 20 min.______
_____________
_ prítomní:6
za: 5,
proti:0, zdržal sa: 1(JT)

Hlasovaním OZ boli pôvodné body č. 13 až č. 19 presunuté za bod č. 9„Pripomienky a názory
občanov“.________________________ prítomní:6
za: 4,
proti: 2 (MJ, JT) zdržal sa: 0

Hlasovaním OZ boli pôvodné body č. 11“Vysporiadanie pozemkov a č. 20 „Komisie obecného
zastupiteľstva vypustené z programu._prítomní:6
za: 4,
proti: 1(JT), zdržal sa: 1(MJ)

Hlasovaním OZ nebol prijatý návrh poslanca Mareka Fabiana, aby sa pôvodné body č. 12 až č.
19 obmedzili len na hlasovanie navrhnutých uznesení bez diskusie.______________________
_______________________________ prítomní:6
za: 2(MF, JT),
proti:4, zdržal sa:0
Starosta obce prečítal program s navrhnutými zmenami a dal hlasovať o programe ako celku.
Pozmenený program:
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014.
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014.
5. Správa auditora a výročná správa.
6. Plat starostu obce.
7. Záznam č. 1/2015 z výsledku následnej finančnej kontroly.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.
9. Pripomienky a názory občanov.
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10. Čerpanie rozpočtu.
11. Plán investícií.
12. Príjem z monografie „Dolný Lopašov 1394 – 2014“.
13. Výherné automaty.
14. Skládka odpadu na hornom konci.
15. Zberný dvor a nový zákon o odpadoch.
16. Veľké upratovanie Slovenska.
17. Vodovodné prípojky.
18. Obecné noviny Dobrý deň, Dolný Lopašov.
19. Materské centrum.
20. Farebné lavičky.
21. Výroba posedenia na „lúčke“ za horným koncom.
22. Interpelácie poslancov.
23. Diskusia.
24. Záver.
Hlasovaním OZ bol schválený zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva._______
_________________________________ prítomní:6
za: 5,
proti:0, zdržal sa:1(JT)
Následne poslanci OZ pristúpili k prerokovaniu bodov programu.

Bod č.2 – Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva:
 Uznesenie č.2/2015/A/1- schvaľuje -Program zasadnutia OZ. - splnené
 Uznesenie č. 2/2015/A/2- schvaľuje - Finančný príspevok z rozpočtu obce na prvé
vydanie čísla obecných novín v sume 250,00 €. - splnené
 Uznesenie č. 2/2015/A/3- schvaľuje - Poskytnutie 2 miestností pre činnosť občianskeho
združenia Vydry v budove starej materskej školy. – splnené
 Uznesenie č.2/2015/A/4 - schvaľuje – Rozpočtové opatrenie č.1. - splnené
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Bod č. 3 – Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k záverečnému účtu obce Dolný
Lopašov za rok 2014, ktorý je prílohou zápisnice. (Príloha č. 3).
Hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce schváliť
s výrokom – celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za rok 2014.

Bod č. 4 – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 (Príloha č. 4)
Záverečný účet obce za rok 2014 bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva v zmysle
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodový. Výsledok rozpočtového hospodárenia roku
2014 je 11 067 eura.
Prebytok rozpočtu obce po skončení roka je zdrojom rezervného fondu. O použití prebytku
rozpočtu z rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k predloženému záverečnému účtu obce za rok
2014.
Hlasovaním OZ bol schválený záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez
výhrad.___ ________________________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/A/1.

Bod č. 5 – Správa auditora a výročná správa
Správa auditora a výročná správa boli poslané poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Správu auditora prečítala pracovníčka obecného úradu Daniela Zemková. Výročná správa
a správa auditora tvoria súčasť zápisnice. (Príloha č. 5 a 6).
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov berie na vedomie správu auditora a výročnú správu.
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Bod č. 6 – Plat starostu obce (Príloha č. 7)
Podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) starostovi
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § č ods.1 „Zákona“. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Výpočet mesačného platu starostu obce:
858

x

priemerná mesačná mzda zamestnanca
v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok

1,65
koeficient

848 x 1,65 = 1 415,70 (Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.)
Plat mesačne 1 416,-- €.
Hlasovaním OZ bol určený plat starostu obce Dolný Lopašov v rozsahu plného úväzku mesačne
vo výške 1 416,-- € v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou
platnosťou od 01. 01. 2015.____________________prítomní:6 za:6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/B/1.

Bod č. 7 – Záznam č.1/2015 z výsledku následnej finančnej kontroly. (Príloha č. 8)
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 prijatého uznesením OZ č. 9/2014/A/2
dňa 22. 12. 2014 vykonala kontrolu vedenia pokladničných dokladov a inventarizácie pokladnice
Anna Zimová, hlavná kontrolórka obce Dolný Lopašov.
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015 je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov berie na vedomie záznam č.1/2015 z výsledku
následnej finančnej kontroly.

Bod č. 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015. (Príloha
č. 9)
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V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu obce
Dolný Lopašov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.
Hlasovaním OZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2015___________
_____________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/A/2.

Bod č. 9 – Pripomienky a názory občanov.
V pripomienkach vystúpili:
Pán Madro, ktorý sa pýtal, či sa pokračuje v plánoch ohľadom rekonštrukcie námestia a
zberného dvoru, na ktoré boli vyčlenené peniaze. Ako riešiť problém, ak občania v dedine pália
odpad. Ďalej sa spýtal, či pán starosta plánuje zaviesť jeden úradujúci deň starostu pre občanov,
ako bolo zvykom.
Pán starosta reagoval na otázky pána Madra –
Pozemky pre zberný dvor sú pripravené, treba sa len rozhodnúť, či sa bude investovať
z obecných peňazí, alebo požiadame o peniaze z fondov. Mali by sme si určiť, čo je pre nás
priorita, čo by som chcel rozviesť v bode plán investícií. Musí sa brať do úvahy, aké výzvy budú
v blízkej budúcnosti, kde pre nás prichádza do úvahy Program rozvoja vidieka a program
Leader. Treba si rozmyslieť, či chceme plnohodnotný dvor alebo taký, aký chceme robiť v rámci
mikroregiónu nad Holeškou, že každá obce sa bude venovať nejakej činnosti a zabezpečovať ju
pre ostatné obce. Je na OZ akú filozofiu príjme.
Pán starosta odpovedal, že rozprával s firmou, ktorá vypracovala štúdiu rekonštrukcie námestia.
Táto firma navrhuje len výsadbu zelene, nerobia projekty na rekonštrukciu. Treba sa rozhodnúť,
či ideme zreorganizovať námestie a počkáme na výzvy z Programu rozvoja vidieka, kde bude
možnosť čerpať peniaze v podprograme revitalizácia námestí, výstavba chodníkov, lávok a ciest.
Ohľadom pálenia odporučil pán starosta, aby sa občania, ktorí to robia, upozornili. Ak to
nepomôže, zavolať hasičov.
Čo sa týka úradných hodín, pán starosta uprednostňuje, aby si občania dohodli termín stretnutia
telefonicky.
Pán Kičina sa spýtal ako je to s pripojením rodinných domov na nové vodovodné potrubie,
ktoré máme už 7 rokov.
Pán starosta sa rozprával s novým generálnym riaditeľom Trnavskej vodárenskej spoločnosti
(TAVOS) pánom Ing. Jakábom, či majú v pláne dokončiť ich umŕtvenú investíciu, do ktorej dal
TAVOS nemalé investície a naďalej sa neodstránila závada, kvôli ktorej to bolo robené, t.j. po
súkromných záhradách sú na vodovodnom potrubí stále veľké straty, za ktoré platíme všetci. Pán
generálny riaditeľ odpovedal, že pán Ing. Veselovský bude starostu kontaktovať a danú vec budú
riešiť. Teraz TAVOS má trochu iný problém, je zvolané mimoriadne zhromaždenie a valné
zhromaždenie, kde sa budú riešiť personálne zmeny a možno dôjde k privatizácii. Pán starosta si
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myslí, že z uvedených dôvodov nekonajú v danej veci. Pán starosta ako bývalý člen
predstavenstva a zakladajúci člen vodárenskej spoločnosti Tavosu presadil, aby z vodárenských
peňazí išli aj šachty, dokonca šachty boli aj vybrané, ale následne na to sa nedialo nič. Ďalej sa
na tom pracuje. Vyžiadal som si materiály, aké boli v uplynulom roku naplánované a vykonané
investície, budem sa pýtať na valnom zhromaždení, prečo tam nebola zaradená aj naša obec.
Pán Zima podotkol, že sa hanbí za našu obec (nevyčistený potok, kopy špiny okolo potoka).
Ďalej mal pripomienku, aby organizácie ako sú turisti, futbalisti a hasiči sa podieľali na čistení
potoka, keď dostali od obce takú veľkú dotáciu. Voľakedy si futbalisti museli zarobiť peniaze, ak
chceli fungovať, chodili na brigády do chmelu, do slamy, robili pre obec. Ďalej pán Zima
podotkol, že brána na materskej škôlke je v zlom technickom stave. A spýtal sa prečo nemáme
v obci dobrovoľný hasičský zbor.
Pán starosta reagoval na pripomienky pána Zimu – Robme všetci osvetu, brigádujme ako sme
brigádovali voľakedy, na to má možnosť každý, aby sme sa nemuseli hanbiť.
Dobrovoľný hasičský zbor je už založený.
Pán Ilenčík sa spýtal, prečo sa nekosí na cintoríne medzi hrobmi, za hrobové miesta sa platí, ale
cintorín je nepokosený.
Pán starosta reagoval, že pozná aj občanov, ktorí si neželajú, aby sa kosilo medzi hrobmi, aby im
nezašpinili pomníky.
Pán Jamrich sa spýtal na zakladaciu listinu Tavosu, aké máme v Tavose akcie a hlasovacie
práva. Prečo nefungujú svetlá od škôlky smerom dole. V kom stave je sťažnosť podaná na pána
Ruzdana, ktorý robil opravu terasy na kultúrnom dome a oplotenia na cintoríne. A čo so žumpou
pri nájomnej bytovke.
Pán starosta reagoval na pripomienky pána Jarmich –
V uplynulom období sa vykonala rekonštrukcia, ktorú vykonala firma Ecoled. Pán starosta
vyvolal s danou firmou rokovania. Rekonštrukcia osvetlenia bola vykonaná len výmenou svetla
za svetlo, ale nie podľa technickej normy, a elektrické vedenie zostalo staré, ktoré spôsobuje, že
svetlá vypadávajú. Pán starosta žiadal firmu, aby urobila hlavný rozvádzač. Bolo to veľmi
nešťastné riešenie, takýmto spôsobom realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia. Teraz bude
znovu výzva na rekonštrukciu osvetlenia a pán starosta hľadá spôsob, ako by sa dalo zapojiť do
tejto výzvy a získať peniaze z eurofondu na opravu el. vedenia, pričom peniaze z tejto výzvy
musia byť vyčerpané do 15. 12. tohto roku. Firma Ecoled súhlasila s ďalšou rekonštrukciou, ak
sa to pánovi starostovi podarí.
Čo sa týka žumpy pri bytovke, zastávam názor, že čistička tam mohla fungovať, keby boli ľudia
disciplinovaní. Daná žumpa nebola vodotesne urobená a tým pádom nájomníkom bytovky
môžeme vyfakturovať len toľko vody, koľko minuli.
Tomáš Zemko mal pripomienku, že keď žiadal vedúceho firmy PPS Rudiho o príspevok, tak mu
odpovedal, že viaceré organizácie žiadajú od nich peniaze, je ochotný ich poskytnúť do obce pre
všetky organizácie, ale nevie posúdiť relevantnosť. Treba založiť združenie v obci, ktoré by tieto
peniaze rozdeľovalo. Či vieme o takejto možnosti.
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Pán starosta sa s nimi rozprával, ešte keď sa firma zakladala, navrhol im, aby v obci vznikla
nezisková organizácia, aby v správnej rade bol aj Rudi. Aby sa urobili pravidlá, ako sa budú
peniaze rozdeľovať. Teraz pán starosta oslovil poslanca Jakuba Tomiša, či by to nemohlo byť
LDL Lepší Dolný Lopašov. Poslanec Jakub Tomiš odpovedal, že je nad jeho sily založiť OZ,
ktoré by združovalo všetky fungujúce skupiny v našej obci. Plánuje založiť občianske združenie
Lepší Dolný Lopašov, ktoré však bude len jedným z tých, ktorí sa zoskupia pod veľké občianske
združenie. Poslanec Tomiš navrhol, aby vznik takéhoto združenia inicoval starosta obce.
Pani Vašková chcela požiadať obecný úrad o vitrínku pre dôchodcov na námestí a o kontajner
na papier do horného konca. Ďalej sa pani Vašková spýtala, či sa nechystá zber chemikálií.
Pán starosta súhlasil s osadením vitrínky na námestí po vzájomnej dohode.
Bude veľkoobjemový zber odpadu, kde bude možnosť vyhodiť tento odpad.

Bod č. 10 – Čerpanie rozpočtu. (Príloha č. 10)
Poslanec Marek Fabian predložil pozmeňovací návrh, v ktorom žiadal, aby bolo k bodom č. 12
až 17 pridané „v písomnej forme“.
Hlasovaním OZ nebol prijatý návrh poslanca Mareka Fabiana, aby bolo k bodom č. 12 až 17
pridané „v písomnej forme“.______
prítomní:6
za: 2(MF, JT),
proti:4, zdržal sa:0
Materiály k bodu „Čerpanie rozpočtu“ predložil poslanec Marek Fabian, OZ nemalo žiadne
pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
9. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2015 v
elektronickej forme vo formáte xls, xlsx alebo ods. ___prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/1.
Bod č. 11 –Plán investícií. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Plán investícií“ predložil poslanec Marek Fabian, OZ nemalo žiadne
pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
9. 7. 2015 predložil písomný návrh plánu investícií na rok 2015 minimálne v členení na
nasledovné položky:
a)
b)

predmet investície,
predpokladaná celková výška investície, z toho

žiadosť o nenávratné finančné prostriedky (NFP),

spoluúčasť obce hradená z obecného rozpočtu,

úver,
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c)
spôsob výberu dodávateľa, resp. konkrétny dodávateľ (ak bude zákazka zadaná
priamym zadaním),
d)
termín ukončenia.
__________
_____________
___prítomní:6 za: 5 proti:0, zdržal sa:1 (MJ)
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/2.

Bod č. 12 –Príjem z monografie „Dolný Lopašov 1394 – 2014“. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Príjem z monografie „Dolný Lopašov 1394 – 2014““ predložil poslanec
Marek Fabian, OZ nemalo žiadne pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
31. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu,
a) aký príjem získala obec z predaja monografie “Dolný Lopašov 1394 ‒ 2014”,
b) v ktorej položke rozpočtu je tento príjem vedený,
c) aký bol celkový náklad monografie,
d) aké množstvo výtlačkov zostalo nepredané.
_________
_______________
______prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/3.
Bod č. 13 – Výherné automaty. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Výherné automaty“ predložil poslanec Marek Fabian, OZ nemalo žiadne
pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
9. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu,
a) aký počet výherných automatov sa nachádzal v obci k 1. januáru 2015,
b) aký príjem dosiahla obec za výherné automaty za prvý polrok 2015.
__________
__________________
___prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/4.

Bod č. 14 – Skládka odpadu na hornom konci. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Skládka odpadu na hornom konci“ predložil poslanec Marek Fabian, OZ
nemalo žiadne pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
9. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu
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a)
návrh a časový harmonogram riešenia nelegálnej skládky na hornom konci,
b)
návrh a časový harmonogram riešenia odvodňovacieho kanála v lokalite súčasnej
nelegálnej skládky odpadu na hornom konci,
c)
návrh na overenie nezávadnosti pôdy na pozemkoch susediacich s nelegálnou
skládkou odpadu na hornom konci pre majiteľov pozemkov, ktorí o takéto overenie
prejavia záujem.
__________
__________________
___prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/5.

Bod č. 15 – Zberný dvor a nový zákon o odpadoch. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Zberný dvor a nový zákon o odpadoch“ predložil poslanec Marek Fabian, OZ
nemalo žiadne pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
9. 8. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu,
a) návrh a časový harmonogram riešenia zberného dvora,
b) návrh krokov a zmien v súvislosti s novým zákonom o odpadoch včítane časového
harmonogramu.
__________
__________________
___prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/6.
Bod č. 16 – Veľké upratovanie Slovenska. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Veľké upratovanie Slovenska“ predložil poslanec Marek Fabian, OZ nemalo
žiadne pripomienky k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby
a) v termíne do 16. 6. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu, na akú skládku
odpadu v obci je možné použiť dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci projektu Veľké
upratovanie Slovenska,
b) v termíne na podanie žiadosti podal žiadosť o dotáciu alebo aby obecné zastupiteľstvo
informoval, prečo žiadosť nepodal.
________________________________

___prítomní:6

za: 5,

proti:0, zdržal sa:1(MJ)

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/C/7.

Bod č. 17 – Vodovodné prípojky. (Príloha č. 10)
Materiály k bodu „Vodovodné prípojky“ predložil poslanec Marek Fabian.
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Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby v termíne do
31. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu,
a)
v akom stave je napojenie domov na nové vodovodné potrubie,
b)
aké kroky (včítane časového harmonogramu) podnikne za účelom napojenia
zostávajúcich domov na nové vodovodné potrubie
________
_______________ _prítomní:6 za: 3, proti:0, zdržal sa:3(MJ, DP, MM)
Uznesenie nebolo hlasovaním prijaté.

Bod č. 18 – Obecné noviny Dobrý deň, Dolný Lopašov. (Príloha č. 11)
Materiály k bodu vypracoval poslanec Jakub Tomiš, v ktorom žiada od obce príspevok
z obecného rozpočtu na obecné noviny. Slovo dostal aj šéfredaktor obecných novín Tomáš
Zemko, ktorý prezentoval, že obecné noviny mali pozitívny ohlas u občanov a občania sa
vyjadrili v dotazníku, že majú záujem o ďalšie čísla.
Hlasovaním OZ sa schválilo rozpočtové opatrenie č. 2, v ktorom sa presúva suma 750,-- €
z položky č. 8 3 221-08 200 637 044 01_všeobecné služby na položku č. 8 3 221-08 200 637 004
04 všeobecné služby – tlač obecných novín._______prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/A/3.

Ďalej poslanec Jakub Tomiš predložil návrh štatútu obecných novín (Príloha č. 12), ktorý
s pripomienkami poslanca Mareka Fabiana bol schválený obecným zastupiteľstvom.
Hlasovaním OZ bol schválený štatút obecných novín so zapracovanými pripomienkami poslanca
Mareka Fabiana.
_____________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2015/A/4.

Bod č. 19 – Materské centrum. (Príloha č. 11, 13)
K bodu predložil poslanec Jakub Tomiš materiály, v ktorých mamičky obce Dolný Lopašov
žiadajú priestory na prenájom za účelom zriadenia materského centra. Zasadnutia sa zúčastnila aj
pani Veronika Martinkovičová, ktorej bolo udelené slovo.
Hlasovanie OZ za udelenie slova pani Martinkovičovej________________________________
__________________________________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Pani Veronika Martinkovičová informovala OZ o materskom centre, ktoré by chceli založiť
v obci spolu s pani Janou Slivovou. Hlavnou činnosťou materského centra bude prekonávanie
izolácie žien s malými deťmi, podpora rodinného a komunitného života.
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OZ navrhlo pani Martinkovičovej, aby si urobili prieskum, či je záujem o materské centrum
(zoznam mamičiek) a predložili ho OZ. OZ navrhlo, aby si založili občianske združenie alebo
inú právnu formu, aby mohli požiadať obec o peniaze. Vhodné priestory pre zriadenie
materského centra bude OZ konzultovať s pánom starostom.

Bod č. 20 – Farebné lavičky. (Príloha č. 11)
K bodu vypracoval poslanec Jakub Tomiš materiál, v ktorom žiada od obce príspevok v sume
500 € na farebné lavičky, ktoré chce umiestniť v našej obci. Bol by rád, keby sa donorom stala
práve obec. Vzhľadom na to, že poslanec Jakub Tomiš môže získať drevo na lavičky zadarmo
sponzorsky, nebolo navrhnuté uznesenie prijaté.
Hlasovanie: OZ schvaľuje príspevok 500 € z obecného rozpočtu na nákup agátového dreva
a ďalšieho materiálu na výrobu lavičiek. _______prítomní:6 za: 1(JT), proti:0, zdržal sa:5
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.

Bod č. 21 – Výroba posedenia na“ lúčke“ za horným koncom. (Príloha č. 11)
K bodu vypracoval poslanec Jakub Tomiš materiál, v ktorom žiada na návrh Martina Beláka
a Daniela Motúza od obce príspevok v sume 50 € na posedenie na lúčke za horným koncom.
Poslankyňa Mária Jurkasová sa vyjadrila, že o takýchto veciach nemá rozhodovať OZ, ale
starosta. Po rozprave poslanec Marek Fabian navrhol bod ukončiť.
Hlasovaním OZ schválilo ukončenie bodu č. 21_______________________________________
________________________________________prítomní:6 za: 5, proti:0, zdržal sa:1(JT)

Bod č. 22 – Interpelácie poslancov.
V rámci bodu interpelácie poslancov vystúpili nasledujúci poslanci a položili starostovi
nasledovné otázky:
Ing. Marek Fabian:
1. Aké úkony ste vykonali za účelom spolupráce s firmou PPS s.r.o.?
2. V koho správe je tok Lopašovského potoka na území obce?
3. Kto vydal pokyn, aby kôpky odpadu z čistenia potoka, cesty a chodníkov boli vyvezené
za naše humno, t.j. na nelegálnu skládku?
Pán starosta reagoval na interpelácie poslanca –
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S firmou PPS prebehlo viacero stretnutí, občianske združenie, ktoré by mohlo zastrešovať
všetky organizácie v obci, sa žiaľ ešte nepodarilo vytvoriť.
Lopašovský potok je v správe Povodia Váhu.
Vývoz odpadu, vzhľadom na to, že nejde o nebezpečný odpad, ale odpad biologicky rozložiteľný
a v rámci šetrenia financií bol vyvezený na dané miesto.
Bc. Jakub Tomiš:
1. Prečo nebola podaná žiadosť o získanie hasičského auta (do 31.5.2015)? Kde nastala
chyba? Kto pochybil?
2. Neuvažujete o tom, že by sme sa stretávali aspoň raz za mesiac?
3. Plánuje sa v obci kanalizácia?
Pán starosta odpovedal na interpelácie –
Uviedol, že osobne sa snažil zistiť problematiku veci a údaje, ktoré by nám pomohli získať
hasičské auto. Avšak novovznikajúce združenie dobrovoľných hasičov funguje už v 2 partiách,
ktoré bojujú jedny proti druhému, čo veľmi neprospieva situácii. Žiadosť o auto bola podaná, už
po rozdelení 1. várky, ale stále máme šancu.
V obci sa plánuje kanalizácia, ale od nástupu starostu do funkcie sa zmenili počas realizácie
pravidlá na základe, ktorých sa musela meniť projektová dokumentácia. Bol som na zasadnutí
programu pre rozvoj a kvalitu životného prostredia a sledujeme možnosti ako v poslednom
programovacom období môže získať peniaze na kanalizáciu. Poslanci môžu dať kedykoľvek
návrh na zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak budú mať body, ktoré chcú
prerokovať, nech požiadajú o zvolanie zasadnutia starostu.
Bc. Dagmar Piešťanská:
1. Čo sa zistilo o padajúcom farskom múre?
Pán starosta reagoval –
Obec nemôže vyčleniť peniaze obce na cudzí majetok a rokovania s arcibiskupským úradom sú
veľmi zložité. Zámena pozemkov nie je možná.

Bod č. 23– Diskusia.
Pán starosta sa spýtal, aký je názor poslancov na výstavbu nových bytoviek a prevádzku
materskej školy počas letných prázdnin. A čo s prijímaním detí do materskej školy, ktoré nemajú
trvalý pobyt v obci.
Pani kontrolórka konštatovala, že minulý rok bola škôlka otvorená 2 týždne počas prázdnin.
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Poslankyňa Dagmar Piešťanská navrhla deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci prijať, ale
uprednostniť deti s trvalým pobytom.
Poslankyňa Mária Jurkasová si myslí, že podmienky výstavby novej nájomnej bytovky sú lepšie,
než za akých bola postavená bývalá bytovka, ale aj napriek tomu by preferovala, aby sa vybavili
stavebné pozemky. Sú tu mladí ľudia, ktorí by tu chceli bývať, ale na svojom.

Bod č. 24– 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.3/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 09.06.2015

Uznesenie č.3/2015/A
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.
3. Rozpočtové opatrenie č. 2, v ktorom sa presúva suma 750,-- € z položky č. 8 3 221-08
200 637 044 01_všeobecné služby na položku č. 8 3 221-08 200 637 004 04 všeobecné
služby – tlač obecných novín.
4. Štatút obecných novín so zapracovanými pripomienkami poslanca Mareka Fabiana.

Uznesenie č.3/2015/B
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
URČUJE:
1. Plat starostu obce Dolný Lopašov v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1 416,-- €
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou
platnosťou od 01. 01. 2015.

Uznesenie č.3/2015/C
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove

ŽIADA:
1. Starostu obce, aby v termíne do 9. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu čerpanie
rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2015 v elektronickej forme vo formáte xls, xlsx alebo ods.
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2. Starostu obce, aby v termíne do 9. 7. 2015 predložil písomný návrh plánu investícií na
rok 2015 minimálne v členení na nasledovné položky:
predmet investície,
predpokladaná celková výška investície, z toho

žiadosť o nenávratné finančné prostriedky (NFP),

spoluúčasť obce hradená z obecného rozpočtu,

úver,
c.
spôsob výberu dodávateľa, resp. konkrétny dodávateľ (ak bude zákazka
zadaná priamym zadaním),
d.
termín ukončenia.
a.
b.

3. Starostu obce, aby v termíne do 31. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu
informáciu,
a.
b.
c.
d.

aký príjem získala obec z predaja monografie “Dolný Lopašov 1394 ‒ 2014”,
v ktorej položke rozpočtu je tento príjem vedený,
aký bol celkový náklad monografie,
aké množstvo výtlačkov zostalo nepredané.

4. Starostu obce, aby v termíne do 9. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu,
a) aký počet výherných automatov sa nachádzal v obci k 1. januáru 2015,
b) aký príjem dosiahla obec za výherné automaty za prvý polrok 2015.
5. Starostu obce, aby v termíne do 9. 7. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu
a)
návrh a časový harmonogram riešenia nelegálnej skládky na hornom
konci,
b)
návrh a časový harmonogram riešenia odvodňovacieho kanála v lokalite
súčasnej nelegálnej skládky odpadu na hornom konci,
c)
návrh na overenie nezávadnosti pôdy na pozemkoch susediacich s
nelegálnou skládkou odpadu na hornom konci pre majiteľov pozemkov, ktorí o
takéto overenie prejavia záujem.
6. Starostu obce, aby v termíne do 9. 8. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu
a) návrh a časový harmonogram riešenia zberného dvora,
b) návrh krokov a zmien v súvislosti s novým zákonom o odpadoch včítane
časového harmonogramu.
7. Starostu obce, aby
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a) v termíne do 16. 6. 2015 predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu, na akú
skládku odpadu v obci je možné použiť dotáciu z Environmentálneho fondu v
rámci projektu Veľké upratovanie Slovenska,
b) v termíne na podanie žiadosti podal žiadosť o dotáciu alebo aby obecné
zastupiteľstvo informoval, prečo žiadosť nepodal.

V Dolnom Lopašove dňa.....................

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

V Dolnom Lopašove dňa....................

..........................................
Ing. Marek Fabian
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa....................

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

V Dolnom Lopašove dňa 16.6.2015
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