Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2015, konaného v Dolnom Lopašove dňa 02.07.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
Bc. Jozef Mnešický
Bc. Dagmar Piešťanská

Program: (Príloha č. 2)
Program:

1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plán investícií – chodníky, kamerový systém, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
nájomné byty.
4. Prehodnotenie poplatkov za prenájom KD.
5. Komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedov.
6. Vysporiadanie pozemkov v lokalite na bráne.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
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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. Starosta obce prečítal program zasadnutia,
prítomní poslanci nemali k predloženému programu žiadne pripomienky, program bol
schválený.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
____________________________________
prítomní:6

za: 6,

proti:0, zdržal sa:0

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Dagmar Piešťanskú
a Máriu Jurkasovú a za zapisovateľku Jarmilu Uramovú.

Bod č.2 – Kontrola plnenia uznesení (Príloha č. 3)
Uznesenie č. 3/2015/A/1 schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014
bez výhrad – splnené.
Uznesenie č.3/2015/A/2/ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2015 – splnené.
Uznesenie č. 3/2015/A/3 schvaľuje 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 – splnené.
Uznesenie č. 3/2015/A/4 schvaľuje štatút obecných novín so zapracovanými pripomienkami
poslanca Mareka Fabiana – splnené.
Uznesenie č. 3/2015/B/1 Určuje 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 – splnené.
Uznesenie č. 3/2015/C/1 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 – splnené.
Uznesenie č. 3/2015/C/2 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. predmet investície,
b. predpokladaná celková výška investície, z toho
• žiadosť o nenávratné finančné prostriedky (NFP),
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• spoluúčasť obce hradená z obecného rozpočtu,
• úver,
c. spôsob výberu dodávateľa, resp. konkrétny dodávateľ (ak bude zákazka zadaná priamym
zadaním),
d. termín ukončenia – nesplnené.
Pán starosta vysvetlil, prečo dané uznesenie nemôže splniť. Plán investícií v takom členení ako si
ho žiadate sa nedá vypracovať. Program rozvoja vidieka je na roky 2014 -2020, tam som Vám na
začiatku roka vyčiarkal, ktoré veci sa nás budú týkať, až keď výzva vyjde. My sa do nej
zapojíme a dáme urobiť projekt financovania, kde bude napísané, že to bude napríklad do výšky
300 tisíc a potom budeme vedieť koľko je 5 % spoluúčasť obce a koľko budeme žiadať
nenávratný finančný príspevok. Dopredu to nikdy nebudeme vedieť. Niektoré výzvy budú
jedenkrát a niektoré opakované.
Na výzvy môžeme taktiež reagovať z programu LEADER, kde vypracovávame „Integrovanú
stratégiu rozvoja územia“. Z programu Leader budeme môcť čerpať finančné prostriedky ako
mikroregión nad Holeškou v rámci MAS (Miestna akčná skupina)
Verejné osvetlenie je program, ktorý dobieha. Dobieha čistenie Slovenska. Zatiaľ nevyšla žiadna
nová výzva v novom programovacom období.
Uznesenie č. 3/2015/C/3 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 – nesplnené.
Uznesenie č. 3/2015/C/4 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 –nesplnené.
Uznesenie č. 3/2015/C/5 žiada 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,
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c) návrh na overenie nezávadnosti pôdy na pozemkoch susediacich s nelegálnou skládkou
odpadu na hornom konci pre majiteľov pozemkov, ktorí o takéto overenie prejavia záujemnesplnené.
Uznesenie č. 3/2015/C/6 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 – nesplnené.
Uznesenie č. 3/2015/C/7 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 – splnené.
Veľké upratovanie – pre nás to nie je vyriešenie skládky, to je len odstránenie kôpok popri ceste,
ale nejde o riadne uzatvorenie skládky. Ako náhle vyšla výzva pán starosta sa o ňu zaujímal. Dal
vytvoriť výškopis, polohopis. Projektanti, ktorých pán starosta prizval, poznamenali, že na
uzatvorenie skládky by bolo treba minimálne(aspoň) 500 tisíc, čo znamená, že táto výzva nie je
pre nás vhodná.

Bod č. 3 – Plán investícií
Kultúrny dom
Pán starosta informoval poslancov, že máme v dezolátnom stave kuchyňu kultúrneho domu
(KD). Musíme ju dať do poriadku z hygienického hľadiska, nakoľko sú v KD naplánované
viaceré akcie. Žaloba, ktorá bola podaná na pána Rudzana, ktorý opravoval spomínanú kuchyňu
a terasu zo dňa 13. decembra 2014 je na súde, ale tá nám nerieši momentálnu situáciu. Ak
chceme kuchyňu opraviť, aby tam mohli prebehnúť naplánované akcie, musíme z právneho
hľadiska odstúpiť od zmluvy, čo pán starosta už prekonzultoval s právnikom. Potom môžeme
žiadať o finančnú náhradu škody, ktorú pán Rudzan spôsobil neodbornou činnosťou
v občiansko-právnom konaní.
Hlasovanie: OZ schvaľuje odstúpenie obce Dolný Lopašov od zmluvy o dielo s firmou Jaromír
Rudzan, Záhradná 213/17, Nededza 01 302 zo dňa 18.07.2013 a poveruje starostu, aby urobil
všetky právne kroky na náhradu škody spôsobenej neodbornou činnosťou.
_____________________________________ prítomní:6
za: 5,
proti:0, zdržal sa:1 /JT/
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2015/A/1.
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Chodníky
Obec v minulom roku začala robiť chodník od obecného úradu po hlavnú cestu, ktorý však nebol
dokončený kvôli nedostatku času, pričom zmluva z Podnikom obecných služieb Chtelnica je
stále platná. Pán starosta navrhol, aby sme v zmluve o dielo pokračovali a dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: OZ schvaľuje dokončenie chodníkov po hlavnú cestu v zmysle zmluvy o dielo zo
dňa 21.11.2014, ktorá bola uzatvorená s Obecným podnikom služieb Chtelnica, 1. Mája 495/52.
prítomní:6

za: 6,

proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2015/2.
Verejné osvetlenie
Momentálne dobieha výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Môžu sa do nej zapojiť aj
obce, ktoré už robili rekonštrukciu osvetlenia, za podmienok že vykážu úsporu. Oprávnené
náklady by boli vymenenie všetkých rozvodov a doplnenie svietidiel na existujúce stĺpy. Ak by
sme chceli doplnenie svietidiel na nové stĺpy, to by bol neoprávnený náklad.
Našou nevýhodou je, že ak doplníme chýbajúce svietidlá na stĺpy, tak ich prevádzku budeme
musieť platiť z obecného rozpočtu, nakoľko je momentálne verejné osvetlenie v prenájme na 10
rokov u firmy Ecoled pri určitom počte svietidiel.
Ak by sme sa chceli zapojiť do výzvy, tak by sme do 15. decembra museli stihnúť všetko
uskutočniť od projektov po realizáciu vrátane vyplatenie financií.
Hlasovanie: OZ schvaľuje, aby pán starosta pokračoval v žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Dolný Lopašov.
___________________________________________prítomní:6

za: 6, proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2015/3.
Ak by sme to však časovo nestíhali, tak pán starosta žiadosť nepodá.
Kamerový systém
Je vypísaná súťaž, na ktorú už niektoré firmy zareagovali a boli sa v obci pozrieť.
Na prvom sedení pán starosta dostal informáciu, že čím väčšia záznamová pamäť a väčší počet
sledovaných bodov, tým úspešnejší projekt. Na druhom zasadnutí už chceli len 5 bodov.
Pán starosta chcel dať sledovať nasledovné miesta - obecný úrad, ihrisko, škola, kultúrny dom,
nájomná bytovka, materská škola, námestie, vstup a výstup z obce, cintorín.
Prvá verzia bola, že všetko pôjde bezdrôtovo, čo však nie je možné zrealizovať do konca roka,
lebo treba požiadať telekomunikačný úrad o udelenie licencie na určitú frekvenciu, na ktorej
budú kamery komunikovať a to za rok nedokáže vybaviť nikto.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na kamerový systém.
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Cezhraničná spolupráca
Sme zapojení do projektu cezhraničnej spolupráce s Moravou. Cez tento projekt sme požiadali o
finančné prostriedky, ktoré boli schválené riadiacim orgánom a momentálne pracujeme na
informačnej tabuli, ktorá bude osadená v našej obci.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Naďalej pracujeme na vypracovaní strategického dokumentu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce. Pán starosta požiadal poslancov o schválenie uznesenia, ktoré je
potrebné pre ďalšiu prácu, lebo toto uznesenie robí povinnú prílohu dokumentu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje návrh stratégie obce Dolný Lopašov na roky 2015 - 2025 uvedenú
v“ Strategickej časti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2025“.
____________________________________prítomní:6

za:4 ,

proti:0, zdržal sa:2/JT, MJ/

Bolo prijaté uznesenie č.4/2015/4.

Nájomné byty
Pán starosta pripomenul posledné stretnutie s firmou, ktorá sa zaoberá výstavbou nájomných
bytov, a ktorá prezentovala ako je možné tieto byty financovať. Poslanci si mali rozmyslieť, či
naša obec pôjde do týchto nájomných bytov alebo nie. O slovo požiadal jeden z občanov pán
Boris Kúdela, ktorému dal slovo pán starosta po odsúhlasení poslancami.
Hlasovanie: OZ schvaľuje udelenie slova p. Borisovi Kúdelovi.
___________________________________________prítomní:6

za: 6, proti:0, zdržal sa:0

Pán Kúdela sa spýtal, či by bolo možné si tieto nájomné byty po 30-tich rokoch odkúpiť. Pán
starosta odpovedal, že tieto byty nie je možné si odkúpiť do osobného vlastníctva.
Ďalej sa pán Kúdela spýtal, či je v blízkej budúcnosti reálna plánovaná nová ulica smerom od
nájomnej bytovky k poľnohospodárskemu družstvu, o ktorej sa v obci hovorí.
Pán starosta odpovedal - ak obec dokáže vybaviť 5 stavebných pozemkov na tejto ulici, tak môže
žiadať Ministerstvo výstavby a štátny fond rozvoja a bývania o dotáciu na cestu, vodu, elektriku
a plyn t.j. postavenie inžinierskych sietí, čo by bolo pre obec výhodné. Stavebné pozemky by sa
predali za cenu vynaložených nákladov obce spojených s prípravou danej ulice, tak aby obec
nebola stratová.
Pán starosta požiadal poslancov o hlasovanie, či majú záujem o výstavbu nájomných bytov.
Poslanci neprejavili záujem o nájomné byty, ale o výstavbu novej ulice.
Hlasovanie: OZ neschvaľuje výstavbu nájomných bytov .
___________________________________________prítomní:6

za:6 , proti:0, zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.4/2015/5.
Strana 6 z 13

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2015, konaného v Dolnom Lopašove dňa 02.07.2015
Poslankyňa Jurkasová si myslí, že vysporiadanie týchto pozemkov by mala za obec urobiť firma,
nakoľko je to časovo pre pána starostu veľmi náročné. Vzhľadom na to, že sa poslanci dohodli
na príprave novej ulice, pán starosta dal hlasovať za poverenie, aby zistil možnosti spojené
s výstavbou novej ulice.
Hlasovanie: OZ poveruje starostu, aby zistil možnosti výstavby novej ulice.
___________________________________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2015/6.

Bod č. 4 – Prehodnotenie poplatok za prenájom KD (Príloha č. 4)
Návrh bol poslancom zaslaný v elektronickej podobe.
Poslanec Jakub Tomiš navrhol, aby sa suma za prenájom KD na svadbu znížila na 100 €.
Hlasovanie: OZ schvaľuje prenájom KD pre miestnych občanov za účelom svadby sa znižuje na
100 € _______________________________prítomní:6 za: 4, proti:0, zdržal sa:2/DP, JM/
Hlasovaním bol prijatý pozmeňujúci návrh poslanca Jakuba Tomiša.
Hlasovanie: OZ schvaľuje nasledovné ceny za prenájom KD a PZ so zapracovanou zmenou
poslanca Jakuba Tomiša
Cena za
prenájom:

pre miestnych
občanov

pre ostatných

peklo

kar
oslava

30,00 €
50,00 €

60,00 €
80,00 €

sála

kar
oslava
svadby

50,00 €
80,00 €
100,00 €

80,00 €
110,00 €
180,00 €

PZ v lete
PZ v zime
PZ v lete
PZ v zime

na podnikanie
na podnikanie
pre občanov
pre občanov

6,50 € / hod.
12,50 € / hod.
8,50 € /deň
12,50 €/deň

Prenájom KD

na podnikanie

30 €/hod.

V cene prenájmu sú započítané aj hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo a papierové
utierky na ruky a obrusy).
K výške poplatku sa pripočítava cena za energie – elektrika, plyn, vodné a stočné.
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Pred začatím akcie sa odpíše stav na jednotlivých meracích zariadeniach.

Zapož. inventára:

pre
pre miestnych občanov/deň ostatných/deň

štamperlík

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

taniere malé

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

naberačka

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

pohár 1, 2, 3 dcl

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

lyžica, vidlička, nôž

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

taniere veľké

0,60 € za 10 ks

1,20 € za 10 ks

šálka

0,60 € za 10 ks

1,20 € za 10 ks

pohár prípitok

0,60 € za 10 ks

1,20 € za 10 ks

džbán
kompótová misa
polievková misa
tanier na mäso
stôl
stolička
lavica

0,10 € za 1 ks
0,10 € za 1 ks
0,10 € za 1 ks
0,10 € za 1 ks
0,85 € za 1ks
0,25 € za 1ks
0,50 € za 1ks

0,20 € za 1 ks
0,20 € za 1 ks
0,20 € za 1 ks
0,20 € za 1 ks
1,70 € za 1ks
0,50 € za 1ks
1,00 € za 1 ks

Organizácie obce Dolný Lopašov (TJ, turisti,mariášový klub, Jednota,
Jednota dôchodcov, Poľovnícke združenie, stolnotenisti .....)
prenájom PZ aj KD
zdarma
energie
zdarma
Vyhláška v MR
Cintorínsky popl.

5€
3,50 €

Iné prenájmy budú riešené individuálne podľa nájomnej zmluvy.
_______________________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2015/7.

Bod č. 5 – Komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedov (Príloha č. 5)
Materiál k bodu č.5 bol poslancom zaslaný v elektronickej podobe.
Poslankyňa Jurkasová nesúhlasí s tým, aby bola predsedom kultúrnej komisie, nakoľko nesúhlasí
s vypracovaným štatútom komisií obecného zastupiteľstva. Na čom sa zhodli viacerí poslanci,
a preto tento bod bol na návrh pána starostu zrušený.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje, aby sa bod č. 5 Komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedov
premiestnil na nasledujúce zastupiteľstvo.__________prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0

Bod č. 6 – Vysporiadanie pozemkov v lokalite na bráne (Príloha č. 6)
Pán starosta chcel na minulom zastupiteľstve informovať poslancov, aký bol úmysel
vysporiadania pozemkov v lokalite „Na bráne.“ V minulom období ešte za bývalého režimu, sa
postavila škôlka, v rámci výstavby obec zabrala súkromné pozemky, ktoré nie sú do dnešného
dňa vysporiadané.
Na katastrálnej mape nie je zatiaľ zakreslená dnešná škôlka ani cesta, ktorá k nej vedie. Pán
starosta chce požiadať spracovateľa prvotného geometrického plánu, aby pripravila geodetický
plán pre vysporiadanie pozemkov,z ktorého bude zrejmé, aký bol stav pred začatím a aký je stav
po výstavbe materskej školy a prístupovej cesty. Kde bude jasné koľkých parciel sa to týka, kto
sú vlastníci, koľko m2 kto komu zabral. Až potom môže zastupiteľstvo rozhodnúť o cene za m2.
Pán starosta predložil OZ cenovú ponuku firmy Geo – Háj ktorá bola k dispozícií už na minulom
OZ, ktorá robí prílohu tejto zápisnice.
Pani poslankyňa Piešťanská si myslí, že by to malo zmysel iba vtedy, keby okolo škôlky nad
Jamrichovými, Ďurišovými, Ševčovičovými ... mohla viesť cesta, ktorá by sa napájala na hlavnú
cestu a mohli by tam vzniknúť stavebné pozemky.
Vzhľadom na to, že skutkový stav nezapríčinili miestni občania ale obec, OZ navrhlo,
geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie hradiť z obecného rozpočtu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje, aby starosta obce dal vypracovať geometrický plán na
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v lokalite na bráne v katastrálnom území Dolný Lopašov
a vytýčenie cesty pre výstavbu nových rodinných domov podľa predloženej cenovej ponuky.
___________________
_prítomní:6 za: 6, proti:0, zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2015/8.
Bod č. 7 - Rôzne
4.1 – Pán starosta vyslovil pochvalu pánovi riaditeľovi základnej školy Mgr. Petrovi Belicovi, že
vyšiel v ústrety rodičom detí, a na 10 dní počas prázdnin bude v prevádzke družina, kde spolu
s pedagogickým personálom a urobia deťom program.
4.2 – Pán starosta upozornil, že detské ihrisko pri materskej škole je zdevastované.
4.3 – Pán starosta informoval, že urobil vyhlášku, aby ľudia nekládli odpad ku kontajnerom, ak
sú plné, nakoľko ho vietor rozfukuje, aj tak sa to neustále deje. Poslankyňa Jurkasová navrhla,
aby sa zrušili plastové kontajnery. Pán starosta si myslí, že by mali v obci kontajnery na plast
ostať, aby sa mohli do nich vhadzovať rozmernejšie plasty. Pán starosta informoval, že má
vodiča na multikáru. Ďalej informoval, že zber stavebného odpadu sa bude uskutočňovať
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v novej bani, kde sa tento odpad na drviacej linke podrví a použije sa na výmole, tiež by sa dal
tento materiál použiť pri uzatváraní našej skládky. Takýto spôsob triedenia stavebného odpadu je
pre nás ekonomickejší ako uskladnenie na skládke.
Poslankyňa Piešťanská sa spýtala, či je nereálne sa pokúsiť vystavať zberný dvor z obecných
peňazí. Následne na to sa OZ uznieslo, aby pán starosta priniesol koľko by stálo vypracovanie
realizačného projektu pre stavebné povolenie na stavbu zberného dvora.
OZ sa uznieslo na tom, že verejnoprospešní pracovníci budú každý týždeň upratovať okolie
kontajnerov a tento odpad sa bude vyvážať do kontajnera na cintoríne.
Bod č. 8 – Diskusia
Pani Vašková odovzdala poďakovanie pánovi starostovi za účasť na okresnej opekačke
dôchodcov.
Bod č. 9 – 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.4/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 02.07..2015

Uznesenie č.4/2015/1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje odstúpenie obce Dolný Lopašov od zmluvy o dielo s firmou Jaromír Rudzan,
Záhradná 213/17, Nededza 01 302 zo dňa 18.07.2013 a poveruje starostu, aby urobil všetky
právne kroky na náhradu škody spôsobenej neodbornou činnosťou.

Uznesenie č.4/2015/2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje dokončenie chodníkov po hlavnú cestu v zmysle zmluvy o dielo zo dňa
21.11.2014, ktorá bola uzatvorená s Obecným podnikom služieb Chtelnica, 1. Mája 495/52.

Uznesenie č.4/2015/3
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby pán starosta pokračoval v žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Dolný Lopašov.

Uznesenie č.4/2015/4
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje návrh Stratégie obce Dolný Lopašov na roky 2015 - 2025 uvedenú v „strategickej
časti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2025“.

Uznesenie č.4/2015/5
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
neschvaľuje výstavbu nájomných bytov.
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Uznesenie č.4/2015/6
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
poveruje starostu, aby zistil možnosti výstavby novej ulice.

Uznesenie č.4/2015/7
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje nasledovné ceny za prenájom KD a PZ so zapracovanou zmenou poslanca
Jakuba Tomiša
Cena za
prenájom:

pre miestnych
občanov

pre ostatných

peklo

kar
oslava

30,00 €
50,00 €

60,00 €
80,00 €

sála

kar
oslava
svadby

50,00 €
80,00 €
100,00 €

80,00 €
110,00 €
180,00 €

PZ v lete
PZ v zime
PZ v lete
PZ v zime

na podnikanie
na podnikanie
pre občanov
pre občanov

6,50 € / hod.
12,50 € / hod.
8,50 € /deň
12,50 €/deň

Prenájom KD

na podnikanie

30 €/hod.

V cene prenájmu sú započítané aj hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo a papierové
utierky na ruky a obrusy).
K výške poplatku sa pripočítava cena za energie – elektrika, plyn, vodné a stočné.
Pred začatím akcie sa odpíše stav na jednotlivých meracích zariadeniach.

Zapož. inventára:

pre
pre miestnych občanov/deň ostatných/deň

štamperlík

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

taniere malé

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

naberačka

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

pohár 1, 2, 3 dcl

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

lyžica, vidlička, nôž

0,20 € za 10 ks

0,50 € za 10 ks

taniere veľké

0,60 € za 10 ks

1,20 € za 10 ks
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šálka

0,60 € za 10 ks

1,20 € za 10 ks

pohár prípitok

0,60 € za 10 ks

1,20 € za 10 ks

džbán
kompótová misa
polievková misa
tanier na mäso
stôl
stolička
lavica

0,10 € za 1 ks
0,10 € za 1 ks
0,10 € za 1 ks
0,10 € za 1 ks
0,85 € za 1ks
0,25 € za 1ks
0,50 € za 1ks

0,20 € za 1 ks
0,20 € za 1 ks
0,20 € za 1 ks
0,20 € za 1 ks
1,70 € za 1ks
0,50 € za 1ks
1,00 € za 1 ks

Organizácie obce Dolný Lopašov (TJ, turisti,mariášový klub, Jednota,
Jednota dôchodcov, Poľovnícke združenie, stolnotenisti .....)
prenájom PZ aj KD
zdarma
energie
zdarma
Vyhláška v MR
Cintorínsky popl.

5€
3,50 €

Iné prenájmy budú riešené individuálne podľa nájomnej zmluvy.
Uznesenie č.4/2015/8
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby starosta obce dal vypracovať geometrický plán na majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov v lokalite na bráne v katastrálnom území Dolný Lopašov a
vytýčenie cesty pre výstavbu nových rodinných domov podľa predloženej cenovej ponuky.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

Mária Jurkasová
overovateľ
..........................................
Bc. Dagmar Piešťanská
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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